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Ve ru nk a z ís k al a p sa - t er a pe ut a
Krásnou chvilku jsme prožili 18. října v mateřském centru
MaMiNa společně s rodinou Hofmanových ze Suchého Dolu.
Jejich postižené dceři Veronice tam zástupkyně občanského sdružení Psi pro život předaly ročního psa-terapeuta. Pejsek Alánek
bude dívce pomáhat například s uvolněním svalstva a s prohříváním těla, bude také jejím společníkem, donese jí potřebné věci a
podobně.
Myšlenka věnovat psa do rodiny se zrodila na lekcích canisterapie, které probíhají od března v mateřském centru se studentkou psychologie a chovatelkou Miladou Macháčkovou. Asi deseti
dětem z okolí tady pomáhají dvě zkušené terapeutky a cvičená
fenka Aisa. Canisterapie je podpůrná rehabilitační a psychologická metoda. Náš dík patří i Milanu Schirlovi a jeho firmě Skrblíkův ráj, který rodinám s postiženými dětmi zajistil bezplatné lekce canisterapie.
MaMiNa

Foto: Milan Schirlo
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Závěr měsíce října proběhl ve znamen í dvojnásobných
voleb. Měli js me možnost zvolit si své politiky jak na
republikové úrovni, při volbě senátora, tak i na místní úrovni
při volbách členů zastupitelstva města. Následujícím
přehledem se vracíme ke konečným výsledků m.
Senátorem náchodského obvodu se stal ve II. kole
senátních voleb kandidát ODS pan Ing. Petr Pakosta, který
57,7 % hlasů porazil kandidáta US-DEU pana Bc. Petra
Fejfara, který obdržel 42,3 % hlasů.
Již tradičně jsou městem sledovanější volby do místního
zastupitelstva. O přízeň voličů v letošním roce usilovalo 105
kandidátů za ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a Sdru žení
pro rozvoj města (SPRM).
Členy zastupitelstva se po sečtení hlasů ze 7 volebních
okrsků stali:
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kandidát
Příjmení, jméno
Seidlmanová Ida
Trnovský Jiří
Bořek Lubor
Kadidlo Zdeněk
Vlček Jiří
Jansa Petr
Plachtová Věra
Schirlo Milan
Daněk Pavel
Fulková Lenka
Scholz Petr
Kašíková Věra
Seidl Vladimír
Scholz Pavel
Kopecký Jaromír
Antl Jan
Klusáčková Věra
Trnovská Monika
Dostál Zdeněk
Plný Marek
Seifert Jiří

Navrh.
Hlasy
Tituly Věk strana Abs. % voličů
Mgr.
48
SPRM
1132 62,33%
Mgr.
38
SPRM
999 55,01%
51
ODS
868 47,80%
58
ODS
808 44,49%
Ing.
41
SPRM
770 42,40%
44
SPRM
760 41,85%
45
SPRM
751 41,35%
40
SPRM
721 39,70%
42
SPRM
699 38,49%
Mgr.
38
ODS
698 38,44%
43
ODS
651 35,85%
52 KDU-ČSL
631 34,75%
Ing.
39
SPRM
624 34,36%
Ing.
43
SPRM
563 31,00%
Mudr. 67
ODS
546 30,07%
43
ODS
545 30,01%
56
ČSSD
489 26,93%
Bc.
36
ODS
468 25,77%
49
ČSSD
371 20,43%
31
ČSSD
328 18,06%
59
KSČM
173
9,53%

Poznámka: Pro případné diskuze k volebním výsledkům
uvádíme, že celostátně používaný volební systém podporuje
pluralitní demokracii, a proto zvýhodňuje kandidáty stran
s menším počtem hlasů a zároveň kandidáty umístěné na
kandidátních listinách výše. Proto je možné, aby se členem ZM stal
kandidát KSČM č. 1 se 173 hlasy a nikoli kandidát č.12 SPRM,
který obdržel 593 hlasů.

Nově zvolení členové zastupitelstva se sešli na letos již
pátém veřejném a zároveň ustavujícím zasedání ve středu
1. listopadu v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Na
programu byla volba starosty, místostarosty, členů rady
města a obsazení finančního a kontrolního výboru ZM.
Do zvolen í nového starosty předsedal ustavujícímu
zasedání nejstarší člen ZM pan MUDr. Jaro mír Kopecký.
Samotná volba nových představitelů města pro volební
období 2006 – 2010 probíhala tajným hlasování, ve kterém
byli zvoleni:
za starostu města : paní Mgr. Ida Seidlmanová,
za místostarostu : pan Zdeněk Kadidlo,
za další členy RM: Ing. Jiří Vlček,
Ing. Vladi mír Sei dl,
Mgr. Jiří Trnovský,
Mgr. Lenka Fulková,
pan Lubor Bořek.

Vo lba orgánů města byla zakončena obsazením
kontrolního a finančního výboru ZM. Již veřejně byli do
finančního výboru zvoleni:
za předsedu člen ZM pan Mil an Schirlo,
za členy –
Ing. Jan Miler a Ing. Zdeněk Kolář
a do kontrolního výboru:
za předsedu –
člen ZM pan Jiří Seifert,
za členy –
pan Ivo Suchomel
a členka ZM paní Věra Pl achtová
Zasedání zakončila krátký m projevem nová starostka
města Mgr. Ida Seidlmanová, k ní se připojil poděkováním a
přáním dobré spolupráce místostarosta pan Zdeněk Kadidlo
a pan Petr Scholz.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
Toto je upravená verze projevu pro Polický měsíčník.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
volba radních a vedení města uzavřela období před
volbami a po nich. Období, které pro kandidující většinou
není příjemné. Jitří emoce, odhaluje charaktery,
překvapuje skutečnostmi, které skutečnostmi nikdy nebyly.
Tak to bylo, je a bude. Volební zákon, situace ve
společnosti i osobní ambice mnohdy vše ještě umocňují.
Ve středu 1. listopadu mi staronoví i noví zastupitelé
vyjádřili důvěru a podporu v další práci. Ještě předtím
však, Vy, v komunálních volbách.
Děkuji Vám i jim.
Děkuji těm, kdo volit přišli, i těm, kteří se na zajištění a
hladkém průběhu voleb podíleli.
Všichni zvolení složili slib. Teprve každodenní
povolební práce zastupitelů ukáže, co jsou plány, sliby a co
je skutečnost.
Chce se mi vyjádřit přesvědčení, že ustavujícím
zastupitelstvem končí dělení zastupitelů různě příslušných.
Doufám, že věcí společnou bude plnění úkolů a řešení
problémů při smysluplné diskusi.
Samosprávní práce je náročné, zodpovědné a nezištné
snažení, které je podmíněno především chtěním, znalostmi
a
pracovitostí, ale také kvalitou, pochopením,
sounáležitostí, tolerancí a slušností.
Přeji nám všem, abychom našli společná řešení ku
prospěchu města.
Přeju nám všem zdraví a osobní spokojenost.
Děkuji a těším se na setkávání.
Ida Seidlmanová
******

Telegraficky...
§ V pondělí 9. října dopoledne jsme s panem starostou
na radnici při vítali návš těvu ze Santa Fé. Děti i
dospělé, kteří p řijeli na zkušenou do naší základní
umělecké ško ly.
§ V úterý 10. října dopoledne se na Ostaši sešli
k poslední mu jednání před vol bami starostové a
místostarostové náchodského okresu.
§ Odpoledne hodnotila s voji čtyřletou činnost bytová
komise.
§ Ve středu 11. října dopoledne 10 dětí ze základních
škol v Polici nad Metují, Machově a Červeném
Kostelci jelo soutěžit ve znal ostech o česko-polském
pohraničí do Nové Rudy.
Soutěž se tradičně uskutečnila v rámci Dnů česko-polské
křesťanské kultury.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

2
§ Odpoledne se konalo další přednáškové odpoledne
Polické uni verzity vol ného času. Tentokrát na téma
holocaust s paní Věrou Vlčkovou. Str. 10.
§ Ve čtvrtek 12. října proběhlo poslední veřejné jednání
zastupitelstva města ve volebním období 2002-2006.
§ V pátek 13. října hodnotila s voji práci letopisecká
komise.
§ V neděli 15. října dopoledne poličtí l yžaři pořádali Běh
kolem Ostane – Memoriál Mirka Hejnyše.
§ V pondělí 16. října odpoledne proběhla v základní
škole další vernisáž. Tentokrát prezentovali s vé
fotografie a dva fil my účastníci fotografického plenéru
v Radk ově. Galerie na chodbě je otevřena po dobu
provozu základní školy a je přístupná široké veřejnosti.
Nenechte si ujít zajímavá d ílka zkušených i těch
začínajících.
§ Ve středu 18. října po obědě byl Verunce Hoffmanové
ze Suchého Dolu v mateřském centru MaMi Na předán
Alánek. Titulní strana.
§ Ve čtvrtek 19. října, v rámci partnerství se S wi dnicí,
polická mateřinka při vítala návš těvu 20 dětí a tří
učitelek. Str. 7-8.
§ Odpoledne jsme se sešli na radnici se zástupci Branky
a diskutovali o při pravenosti projíždění běžeckých tras
a jejich prezentaci na internetu a v médiích.
§ V pátek 20. října, první m dnem voleb, skončil můj
mandát získaný pro volební období 2002-2006.
§ V pondělí 23. října jsem nastoupila jako učitelka do
ZŠ MŠ Police nad Metují do odl oučeného pracoviště na
Bezděkově.
§ Ve středu 1. listopadu jsem byla na veřejném zasedání
ZM zvolena starostkou města.
§ Ve čtvrtek 2. listopadu jsem nastoupil a na radnici.
starostka Ida Seidlmanová

Pozvání s poděkováním
Děkuji
všem,
kteří
kandi dovali
v letošních
komunálních vol bách a zvu je k účasti na společném
setkání v sále hasičské zbrojnice ve čtvrtek 9. listopadu
2006 v 17 hodin.
Jsem si vědoma, že většina kandidujících vstupovala do
voleb se společnými i osobními představami a p lány.
Doufám, že na to mto setkání zaznějí a budou třeba
impulsem pro konkrétní činnost ve výborech, komisích,
odborech, institucích, klubech, spolcích a organizacích
města Police nad Metují.
Ida Seidlmanová

Akustická zkouška
Akustické
zkoušky
ověření
provozuschopnosti jednotného systému
varování a vyrozumění /JSVV/
v Královéhradeckém kraji probíhá
vždy první středu v měsíci ve 12 hodin.
Spuštění
dálkově
ovládaných
poplachových sirén bude provedeno ze
zadávacího stanoviště Hasičského záchranného sboru ve
Velkém Poříčí. V našem městě se jedná o sirénu u hasičské
zbrojn ice a na Radešově.
Další zkouška proběhne ve středu 6. prosince 2006 ve
12 hodin.
Ida Seidlmanová

Vážení představitelé spolků a
občanských sdružení!
Obracím se na Vás se žádostí o spolupráci. V případě, že
při nějaké události pořizu jete fotografické snímky, velmi
bych přivítala, kdybyste se o tyto snímky podělili s
letopiseckou komisí a zaslali je na níže uvedenou
elektronickou adresu. Pokud budete mít normální
fotografie, tak bychom byli vděčni, když nějakou věnujete
do fotografické přílohy městské kroniky. Je známo, že
každý spolek a sdružení si vedou vzorně svou vlastní
podrobnou kroniku, ale přesto jsou události, které si
zaslouží, aby byly zachyceny i v kronice města. Děkujeme
za pochopení a spolupráci.
Za letopiseckou komisi města Police nad Metují
Jindra Vaníčková, e-mail: J.Vanickova@atlas.cz

Rozpis lékařů stomatologické
služby na listopad 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodi n
Datum

Lékař

11.11. – 12.11. MUDr. Jiří Domáň
Gen. Kratochvíla 1014, Červená Kostelec (Elitex)
17.11.
MUDr. Alena Prouzová
Jugoslávská 33, Náchod
18.11. – 19.11. MUDr. Blanka Grummichová
Reisova 677, Náchod
25.11. – 26.11. MUDr. Blanka Hulánová
Náchodská 145 (Stavostroj), Nové M ěsto nad M et.
2.12 . – 3.12.
MUDr. Milan Hýbl
Hálkova 367, Náchod
9.12 . – 10.12. MUDr. Ludmila Jánská
Bartoňova 1006, Náchod

Tel. č.
491 469 270
491 421 725
491 422 104
491 476 176
491 428 636
491 421 604

Fotografická soutěž
Cvakni a vyhraj
V rámci kampaně na podporu třídění a recyklaci odpadů
Čistá obec, čisté město, čistý kraj byla vyhlášena
fotografická soutěž „CVA KNI A VYHRA J“.
Do soutěže se může zapojit každý, kdo poříd í veselou,
vtipnou, kurió zní či jinak zajímavou fotografii s tématikou
recyklace nebo třídění odpadů, kterou zašle na adresu
cvakni@cistykraj.cz. Nejlepší a nejvtipnější práce pak
budou odměněny zajímavý mi cenami.
Fotografie zasílejte do 30. listopadu tohoto roku na výše
uvedenou e-mailovou adresu. Vyhlášení konečných
výsledků soutěže a předání cen proběhne do 31. prosince
2006.
Informace k soutěži včetně přihlášky najdete na
internetových stránkách projektu: www.cistykraj.cz. Na
těchto stránkách také budou uveřejňovány ukázky zaslaných
fotografií včetně hodnocení a konečných výsledků soutěže.
Hlavními cenami v soutěži jsou: dig itální fotoaparát,
mobiln í telefon s fotoaparátem a fotoalba. Pro autory
ostatních snímků je přip ravena řada dalších zajímavých cen.
Ocenění výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen, které se uskuteční v prosinci
letošního roku v Hradci Králové.
Ida Seidlmanova
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Den veteránů
v Polici nad Metují
Připojujeme se k demokraciím, které uctívají padlé všech
válek a zveme širokou veřejnost na malou pietní vzpo mínku
u příležitosti DN E VETERÁNŮ, která se uskuteční v

sobotu 11. listopadu v 11 hodin
na polickém náměstí.

Karel Sýkora, hejtman OGP

Ida Seidlmanová, starostka

Dobrovolný svazek obcí Policka informuje
Výsledky ko munálních voleb se dotkly i Dobrovolného
svazku obcí Policka. Dle stanov je výbor svazku tvořen
starosty členských obcí a ke změně ve vedení došlo u pěti
obcí z osmi. Ráda bych poděkovala všem dosavadním
starostům za spolupráci a shrnula činnost svazku za
uplynulé období (v letech 2002 – 2006).
Prvním společným kro kem bylo zp racování Integrované
rozvojové strategie Policka - základního doku mentu, který
je nezbytný pro další rozvoj činnosti celé ob lasti –
odvolávají se na ni veškeré žádosti o dotace. Realizované
akce (nejen prostřednictvím DSO, ale i členských obcí,
podnikatelů) podpořené dotací musí být v souladu s touto
strategií. Je nutná aktualizace tohoto dokumentu.
Velká pozornost je věnována propagaci oblasti Policka.
V současné době, kdy příjmy z cestovního ruchu tvoří
nemalý podíl v ekonomice, je nezbytná. Naše oblast má
turistům co nabídnout. Logo DSO vytvořil pan Jiří Ducháč.
Prvním společným propagačním materiálem byla úspěšná
brožura „Po licko, region skro mný, ale čarovný“. Svazku
byla poskytnuta první dotace na realizaci z programu EU
Phare CBC. Následoval „Turistický průvodce Policka“ –
cenný zdroj informací nejen pro návštěvníky. Od ro ku 2005
je DSO členem Branky, která se zabývá propagací širšího
území – je to turistická oblast a zastupuje naše Policko
v rámci kraje i celé ČR. Další propagační materiály se
připravují ve spolupráci s Polskem v rámci projektu
„Krajina Stolových hor“ financovaného z programu Interreg
IIIA. V letošním roce se realizuje projekt „Vybavení pro
rozvoj turistiky v regionu Policka“, který je dotovaný
z Programu obnovy venkova kraje a bude obsahovat
umístění informačních panelů.
Navázala se spolupráce se sousední oblastí Radkovska
(PL) – nejedná se pouze o formální podpisy žádostí o
granty, ale i aktivní zapojení do pravidelných schůzek
k projektů m. Tato spolupráce má budoucnost, protože
podpora přeshraniční spolupráce prostřednictvím EU bude i
v následujícím programovacím období.
Byly zprovozněny webové stránky, svazek se zapojil do
projektu Evropské projektové centrum – budování
regionálního partnerství. Zástupci svazku se účastnili setkání
svazku obcí Královéhradeckého kraje a prezentovali svazek
v rámci kraje.
Svazek se podílel na zbudování cyklostezky podél
ko munikace II/ 303 – Po lice nad Metují – Velké Petrov ice –
Bezděkov nad Metují financované z dotace SFDI a

Královéhradeckého kraje. Připravovaly se projekty oprav
místních ko munikací – byla provedena pasportizace včetně
vyprojektování potřebných staveb. Příprava projektů byla
dotována z Programu obnovy venkova. Bohužel se
nepodařilo navázat následnou realizací – nejsou slibované
vhodné dotační tituly. Možné řešení snad bude v dalším
programovacím období. Problemat ikou infrastrukturních
projektů je také nedořešení vlastnictví (vztah obec x svazek
obcí x dotace)
Prostřednictvím dotace kraje se již po tři roky nakupuje
technika určená na údržbu obcí DSO Po licka (do konce roku
2006 bude odhadovaná hodnota nakoupené techniky 920 tis.
Kč, z toho dotace 50 %). Kraj podporuje také poradenství a
administrativu svazku.
Řešilo se plno s polečných problémů z dalších obl astí doprava, dopravní obslužnost, školství, bezpečnost,
sociální obl ast (pří prava k omuni tního pl ánu sociálních
služeb), ekologie, kultura, dotační politika.
Doufám, že se bude svazek rozvíjet i v dalším období.
Budeme stát před nelehkým úkolem aktualizovat
rozvojovou strategii Policka. Tento dokument by měl
vycházet ze skutečných potřeb a možností regionu.
Uvítáme veškeré náměty na činnost, spolupráci ze strany
podnikatelů, různých spolků, škol, neziskových
organizací.
Helena Ištoková, DSO Policka

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Výstava VÝLET DO PRAVĚKU
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Víte, jak se žilo
v pravěku, kdy byla
doba kamenná a kdy
doba železná?
Žáci 5. B už to
vědí. S paní učitelkou Irenou Nádvorníko vou se vydali
na cestu do pravěku.
S výsledky
jejich
práce se mů žete seznámit na chodbě
knihovny
během
půjčovní doby.
Nelekněte
se,
potkáte mamuty i
naše dávné předky.
Děku jeme dětem za
zapůjčení exponátů
výstavky
a vás
zveme: přijďte se
podívat.
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Knihovna města a město Police nad Metují

Verše z Hromádky motýlích křídel
Cyklus setkání s poezií ve verších a na fotografiích:

Srdce na kře

Autorský večer pana Miloše Hromádky, ve kterém
představí svou novou sbírku poezie.
Hudbou doprovodí žáci ZUŠ. Kniha bude v prodeji.
Čítárna knihovny
úterý 7. listopadu 2006 v 19 hodin.

Pozvánka na sbírku motýlů
Pan Zdeněk Od l představí sbírku motýlů,
které ulovil svým objekt ivem.
V čítárně knihovny od 7. do 14. listopadu 2006.
Otevřeno v pondělí a pátek od 13 do 17 hodin.,
v úterý a čtvrtek od 9 do 12 a od 13.30 do 17.30 hodin,
v sobotu od 8 do12 hodin.

Černá hodinka
V čase předvánočním se sejdeme na letošní poslední
Černé hodince. Svým obsahem – vyprávěním o pověstech
našeho kraje se nejvíce přib lížíme oněm starým černý m
hodinkám, ke který m se scházeli lidé v podvečer po
skončení celodenní práce. Setkáme se s paní Dr. Evou
Koudelkovou
nad
souborem
lidových
vyprávění
odehrávajících se na obou stranách hranice mezi Čechami a
Kladskem v oblasti Náchodska, ale převažují v něm pověsti
z ú zkého pásu Kladska při českých hranicích, zvaného
Český koutek. Zdejší místa měla v důsledku dramatických
historických událostí a v souvislosti s těsnou blízkostí
českého prostředí svůj zcela osobitý charakter. Ten se odráží
i v pověstech tamějších obyvatel. Kn ihu ilustroval Petr Kříž.

Čern á hodinka
Od Ho mo le k Hejšovině

Zpáteční lístek pod širák

Lidová v yprávě ní
z kla dské ho po mezí

Své verše posbírané po cestách vážných i veselých představí
pan Zdeněk Odl.
Hudební doprovod pánové František Pohl a Jan Linhart.
Čítárna knihovny
úterý 14. listopadu 2006 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné na všechny akce.

Svou knihu pověstí představí
Dr. Eva Koudelková, Ph.D.
Hudbou doprovodí žáci ZUŠ
Po programu si budou moci zájemci knihu zakoupit

Čítárna knihovny
ve čtvrtek 7. prosince 2006 v 19 hodin.

Knihovna a město Police nad Metují ve s polupráci
s mateřským centrem MaMi Na pořádají podvečer

O chudobě, pokoře,
velké družnosti a sdílení

Povídat o živote v Indii a o to m, jak po moci tamějším
chudým dětem, přijde paní Ivana Funketová z Diecézn i
charity z Hradce Králové. Vyp rávění doplní pro mítáním
snímků ze své cesty do Indie.
Seznámí nás s PROJEKTEM NA POMOC CHUDÝM
DĚTEM V INDII - ADOPCÍ NA DÁ LKU.

Čítárna knihovny
v úterý 28. listopadu 2004 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

•
•
•

§
•

•

V rámci tohoto podvečera mateřské centrum MaMiNa
převezme do adoptivní péče indické dítě.
A jaké je POSLÁ NÍ ADOPCE NA DÁ LKU?
umo žnit vzdělání chudým dětem v Indii, an iž by musely
opustit své rodinné a kulturní zázemí
otevřít jim tak cestu k lepšímu životu, protože se
vzděláním mají větší šanci najít práci a zajistit obživu pro
celou rodinu
vyhledat pro tyto děti v České republice co nejvíce
sponzorských rodičů, kteří by si je „na dálku adoptovali“
a finančně podporovali jejich vzdělání a základní
zdravotní péči
Projekt PA RTNERSTVÍ
projekt zahájila Diecézn í charita Hradec Králové v roce
2000 ve spolupráci s ind ickou diecézí Belgaum ve státě
Karnataka, v roce 2005 byl sponzorský program rozšířen
na oblast indické arcidiecéze Bangalore
patronem projektu je indický arcib iskup Bernard Moras,
který se pravidelně setkává s českými sponzorskými
rodiči.

Změna v hlavňovské knihovně
V květnovém měsíčníku js me psali o internetu v naší
pobočce v Hlavňově. Nyní došlo v knihovně k další změně.
Letitou práci v knihovně ukončila paní Jana Pavlíková a od
1. listopadu nastupuje studentka knihovnictví Jana Jen ková.
Spojí služby knihovny s internetem. Nadále však mají
obyvatelé Hlavňova i turisté mo žnost domluvit se o
návštěvě internetu v mimopůjčovní době telefonicky
s panem Luďkem Ferancem .
Já bych chtěla poděkovat paní Janě Pavlíkové za
dlouholetou práci knihovnice a popřát jí hodně zdraví a
spokojenosti v dalším životě. A vás všechny zvu jménem
Jany Jenkové do knihovny:
Věra Plachtová

Pozvánka do knihovny pro všechny z Hlavňova
Oznamujeme široké veřejnosti,
že knihovna v Hlavňově bude otevřená pravidelně
každé pondělí od 16.00 – 18.00 hodin.
&

&
&

&
&

&
&

&
&

&
&

Začínáme
v pondělí 23. října 2006
v 16.00 hodin !
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

Přijďte si půjčit kn ížku, časopis, podívat se na Internet
nebo se jen podívat do knihovny! Všichni jste srdečně zváni
a těším se na Vaši návštěvu.
Nová knihovnice Jana Jenková.
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Zveme všechny děti do knihovny
v Hlavňově na

Úterý 21.11.2006

v 19.30 hodin

VŠECHNO NEJLEPŠÍ

Mikulášské odpoledne

Ten den měl být pro taxikáře Jardu (Jan Dolanský) dokonalý: měl
narozeniny, dostal nové auto, čekaly ho manželka i milenka… Pak
ale naložil podivného důchodce (Viktor Preiss) a jeho den se
změnil v trpkou životní lekci. (100 min., ČR)
M ládeži přístupné.
Vstupné: 55,- Kč

Pondělí 4.12.2006 16.00 – 18.00 hodin
Když vyluštíte připravený kv íz čeká na
Vás mikulášká od měna!

Úterý 28.11.2006

Nabídka knih:
§ Bro wn, Rebecca: Horolezkyně.
Z historie světového ženského horolezectví od roku 1808
do šedesátých let 20. století.
§ Vo kolek, Václav: Exil y a úkryty v české krajině.
Historie českých duchovních úkrytů.
§ Anderson, Paul: Když bodá škorpi on.
Historie australského 3. jízdního pluku ve Vietnamu
v letech 1965 – 1972.
§ Jánský, Zdeněk: Bitva u Náchoda v roce 1866.
Válečné události na kladském po mezí.
§ Haase, Micheal: Cheopsův odk az.
Dějiny Velké pyramidy.
§ Matějček, Zdeněk: Po dobrém nebo po zlém?
výchovných odměnách a trestech, o umění odpouštět, o
výchovných prostředcích.
§ Train, Alan: Nejčastější poruchy chování dětí.
Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka.
§ Pease, Allan: Řeč těla.
Jak porozu mět d ruhým z jejich gest, mimiky a postojů
těla.
§ Bidat, Etienne: Alergie u dětí.
Příznaky alergie, jak s alergií žít, léčba a prevence.
§ Zábrodská, Eva: Žila jsem v zemi Alláhově.
Vyprávění o životě čtyřčlenné české rodiny v Maroku.
Vaše knihovnice

VÝST AV A AM ATÉ RSKÝ CH VÝTV ARNÍ KŮ
Všichni přízni vci umění jsou zváni na výstavu
amatérských výtvarníků, která se koná

v budově staré školy
od 14.11.- 19.11.
v čase od 9:00-12:00 a 13:00-17:00

v 19.30 hodin

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Krimikomedie Jana Kulhavého komentuje svět, kde normální
lidské hodnoty ustupují mamonu. Příběh tří kamarádů na pozadí
rekonstrukce dvou největších českých loupeží uplynulých let (O.
Vetchý, T. Hanák, M . Suchánek, R. Visnerová). (90 min., ČR)
M ládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč

Středa 6.12.2006

v 17.30 hodin

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
John A. Davis režíroval kreslený příběh o tom, co se vám může
stát, když se svévolně navezete do mravenčí kupky. Film v českém
znění. (92 min., USA)
M ládeži přístupné.
Vstupné: 30,- Kč

Pátek 8.12.2006

v 19.30 hodin

RŮŽOVÝ PANTER
Nejhorší francouzský policista Jacques Clouseau (Steve M artin) je
vychytralým šéfinspektorem Dreyfusem (Kevin Kline) pověřen
vyšetřováním mediální senzace, vraždy světoznámého fotbalového
trenéra. A Clouseau vede vyšetřování vskutku neuvěřitelným
způsobem. Film v původním znění s titulky.
(92 min., USA)
M ládeži přístupné.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 12.12.2006

v 19.30 hodin

BÍLÁ MASAJKA
Podle autobiografického románu Corinne Hofmannové vznikl
příběh lásky bílé ženy a masajského bojovníka... Film v původním
znění s titulky. (126 min., Německo)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 55,- Kč
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

součástí výstavy bude i nabí dka sypaných čajů
vstupné dobrovolné
TĚŠ ÍME S E NA VAŠI NÁVŠTĚVU

®®®

D IVAD L O

®®

Pátek 10. listopadu 2006 v 19:30

¸¸¸

KI NO

¸¸

Úterý 14.11.2006

¸

v 19.00 hodin

MIAMI VICE
Po 20 letech se M ichael M ann vrátil do světa, jejž kdysi uvedl na
obrazovku. M ísto (M iami), základní zápletka (tajní policajti v boji
s drogovým podsvětím) jsou tytéž, jen hrdinové teď mají tváře
Jamieho Foxe a Colina Farrella.
Film v původním znění s titulky. (131 min., USA)
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 55,- Kč
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Město Police nad Metují Vás zve
do Kolárova divadla na
promítání obrázků

PUTOVÁNÍ NÁRODNÍM
PARKEM
HUASCARAN - PERU
Vstupné: 30,Cestovatelé:
Jan a Helena Pohlovi

®
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Pátek 17. listopadu 2006

v 19.30 hodin

Sobota 23. prosince 2006

v 18.00 hodin

Srdečně Vás zveme do Kolárova divadla na koncert

Vás zveme na polické náměstí na

LAĎA KERNDL a SWING SEXTET

PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

Vstupné: 100,- 90,- 80,- Kč.

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Police nad M etují.

Neděle 3. prosince 2006

v 16.00 hodin

Město Police nad Metují Vás zve do Chrámu Nanebevzetí
Panny Marie na adventní koncert v podání

Sobota 23. prosince 2006

DLOUHONOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

DÍVČÍ SOUBOR KANTILÉNA
Hradec Král ové

v podání žáků a učitelů ZUŠ v Polici nad M etují.

Neděle 31. prosince 2006

Vstupné: 30,- Kč.

Úterý 5. prosince 2006

Jste zváni na

SILVESTROVSKÝ PROGRAM

v 9.00 a 10.30 hodin

Divadelní agentura Gordia uvede v Kolárově divadle pro
MŠ, 1. st upeň ZŠ a pro rodiče s dětmi pohádku

O LÍNÝCH STRAŠIDLECH

Veselá pohádka s písničkami pro děti do 10 let. Ve starém mlýně
bydlí nesmírně líná strašidla. Jejich pohodlíčko naruší vesnická
dívka Anička, kterou lakotná selka poslala do mlýna hledat poklad.
Vstupné: 30,- Kč.

Čtvrtek 7. prosince 2006

v 19.30 hodin

Divadelní společnost HÁTA uvede v Kolárově divadle hru
Antonína Procházky

13.00 – 15.00 Silvestrovský vejšlap – každý vyjde ze svého
bydliště po vlastní ose k Čertově skále, kde bude přivítán čertem a
k dostání bude i tradiční čertův šleh.
19.00 Silvestrovský ohňostroj

Pondělí 1. ledna 2007

v 19.30 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na již tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT 2006
s orchestr em Václava Hybše

NOVOROČNÍ POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S
PŘÁNÍČKY

®

Čtvrtek 16. listopadu 2006

®

®

v 19.00 hodin

Městské divadlo Broumov

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Hrají a zpívají: Josef Dvořák (Čochtan), Karel Gult (Josef Novák),
Stanislava Topinková alt. Dagmar Schlehrová (Káča), Vlasta
Kahovcová alt. Blanka Tůmová (Bellinda), M ilan Duchek alt.
Rostislav Trtík (Woody Richtarik), Renata Krandová alt. Lambrini
Chaciosová (Zuzana), Jiří Veit (senátor Randall).
Vstupné: 170,- Kč. Předprodej vstupenek v IC Broumov.

v 19.30 hodin

TŘI MUŠKETÝŘI
v podání Východočeského divadla Pardubice. Hrdinská
dobrodružství báječných mužů řídících se nádherným heslem
„Jeden za všechny – všichni za jednoho!“. Originální divadelní
adaptace se stala před necelými padesáti lety celosvětovou
divadelní událostí. V hlavní roli: Vladimír Čech.
Vstupné: předprodej 170,- 160,- 150,-Kč.
Předprodej vstupenek v prodejně tabáku DALI od 7. 11. 2006.

Římskokatolická farnost Machov
pořádá

®

Koncert k poctě
svaté Cecílie



Pondělí 4. prosince 2006

KU LT U RA V OK OLÍ

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec Vás zve na

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na M ěstském úřadu (přízemí) nebo
na telefonu 491 509 996, 728 267 377 nebo e-mailem:
kultura@meu-police.cz

KU LT U RA VE MĚ S T Ě

®®

Sobota 25. listopadu 2006

Účinkují: Orchestr Václava Hybše, Ladislav Županič, M arkéta
Vítková, Irena Koukalová, Ivana Dohnalová a Jan Šmikmátor.
Vstupné: 150,- 140,- 130,- Kč.

®®

v 15.00 hodin

Masarykovo náměstí Police nad Metují

KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném
mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojení s tím,
čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. Hrají:
M . Dvorská/J. Šulcová, L. Olšovský/Z. Pantíček, I. Andrlová/O.
Želenská, M . Bočanová/L. Zedníčková, V. Beneš/A. Procházka/L.
Hruška, L. M olínová/M . Nohýnková, L. Benešová/J. Zenáhlíková,
V. Jeníková/L. Svobodová, P. Vondra/M . Sobotka a Pachlová/J.
Zenáhlíková.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč.

Čtvrtek 21. prosince 2006

ve 24.00 hodin

Vás zveme do kaple na Hvězdě, kde se koná tradiční

v neděli dne 26.11. v 16.00 hodin
v kostele sv. Václava v Machově

v 17.00 hodin

Město Police nad Metují srdečně zve rodiče s dětmi na

LAMPIÓNOVÁ CESTA S
MIKULÁŠEM

Účinkují: Tomáš Weissar - varhany, Marie Kubečková
- zpěv, žesťové soubory ze ZUŠ Police nad Metují

V 17.00 hodin se sejdeme u Kolárova divadla s lampióny a
odtud se vydáme v prů vodu na náměstí, kde přivítáme čerty!!!
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Všichni jste srdečně zváni
Vstupné dobrovolné
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POZVÁNKA
Jménem Obecního úřadu a Mladých hasičů v Mezilesí
Vás co nejsrdečněji zveme na

9. výstavu betlémů

a floristických prací v Mezilesí
u Nového Města nad Metují
na sále místního hostince

pátek 8. 12. 2006 od 9.00 do 18.00 hod.
sobota 9. 12. 2006 od 9.00 do 18.00 hod.
neděle 10. 12. 2006 od 9.00 do 17.00 hod.
Všechny tři dny doprovází výstavu dětský sbor žáků
ZUŠ z Nového Města n.Metují.
Uvidíte umění řezbářů, můžete si zakoupit různé vánoční svícny,
věnce, betlémy, medovinu či dokoupit dárky.
Občerstvení v hostinci Pod kaštanem bude také zajištěno.
Ivan Macháček, starosta obce

SUCHODOLSKÉ ŽENY
Vás zvou na

PYŽAMOVOU ZÁBAVU
která se koná na sále suchodolské restaurace
dne 18.listopadu 2006 ve 20,00 hodin
K tanci a poslechu bude hrát kapela
“ RELAX“
V edoucí P avel Fu lka

Pro nejoriginálnější spací úbor
připravena sladká odměna.

Vstupné: v pyžamu
bez pyžama

45,- Kč
60,- Kč

Pension ADLER

Otevřeno 11:00 – 22:00
Menu 55,- Kč
Minutky, večírky, oslavy, levné ubytování
Těšíme se na Vaši návštěvu

Podzimní nálada v mateřince
Přicházející podzim vždy u mo žňuje mnohotvárné využití
při tvůrčí práci s dětmi tak, aby poznávaly rozdíl mezi létem
a podzimem. Podle toho si také plánujeme vhodné názvy
témat, které nejlépe napovídají, co nám podzim nabízí:
Draku, draku, vyleť výš! Povídání o tom, co viděl drak
z výšky i v oblacích: změny počasí, dešťové mraky,
sluníčko. Na zemi v iděl dozrávat šípky na keřích, houby
v lesích a první zlátnoucí listy. Četli jsme příběh Míčka
Flíčka a draka Mraka, zpívali d račí písničky, otiskovali a
barvili listy, vařili šípkový čaj. Z nasbíraných kaštanů,
žaludů, bukvic a šípků js me si udělali výstavu a zároveň
máme zásobu pro zvířátka na zimu .
Hrajeme si s ovocem a zeleninou. Poznávání ovoce a
zeleniny v našem jídeln ičku – vitamíny pro naše zdraví.
Venku pozorujeme sklizeň v zahrád kách, zrakem zjišťujeme
tvar a barvu, vnímáme vůni a ochutnáváme. Malujeme
ovoce a zeleninu, vyrábíme bramborová tiskátka, zkoušíme
vytvořit i zelen inu z papíru. Do našeho hraní se zapojují i
paní kuchařky vhodným sestavováním jídeln ičku. Samy děti
zkouší připravit zdravé mlsání – jablečné špízy a křížaly.
Samozřejmostí jsou písničky a básničky s tématem
podzimu, prohlížen í encyklopedií, modelování a tanečky
Cibulenka a Šla Andulka do zelí…
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Školku máme vyzdobenou v barevném podzimn ím
duchu a celý den se na nás smějí krásní dráčci ze všech
mo žných materiálů, s jejichž výrobou dětem pomáhali
rodiče i prarodiče – co ž si zaslouží poděkování!
Ve třídě Berušek – předškoláků si děti ve spolupráci
s rodiči zase donesly jablíčko a škrabku. Už od rána loupaly
a strouhaly jablíčka, vyvalovaly listové těsto a vytvářely
jablkové šátečky.
Upečené dobroty si vzaly do mů na ochutnávku.
V dalším týdnu děti připravovaly
zeleninovou
pomazánku z mrkve a celeru a po domluvě s paní kuchařkou
si ji samy namazaly na chléb – to byla dobrá svačina!
Poděkování patří naší kolegyni paní Dostálové, která nám u
těchto činností pomáhá a vždy ochotně po nás uklidí
nepořádek, který po našem vaření zůstane.
Dalším pěkný m zážit kem byla návštěva prvňáčků ze
Základní školy v Po lici nad Metují v doprovodu paní
učitelky Ko lářové a Švábové. Setkání se uskutečnilo
18. října na zahradě mateřské ško ly. Prvňáčci nám
zarecitovali, zazp ívali, předali v lastnoručně zhotovené
dárečky. Poto m si děti mezi sebou povídaly, hrály míčové
hry a cvičily na průlezkách . Děku jeme všem za návštěvu a
společnou fotografii a těšíme se na setkání v základní škole.
Ve čtvrtek 19. října js me přivítali další návštěvu –
tentokrát ze zahraničí, ze Swidnice. Pro děti jsme měli
připravený program.

Pak js me se s polskými kamarády ro zloučily a p řijaly
pozvání na jarní návštěvu k nim. Děti ze Swidnice ještě
navštívily muzeu m Merkuru, kde jim pan Škop předvedl
v chodu vláčky – výstava se jim moc líbila. Za bezplatný
vstup do muzea moc děkujeme.
Děti ze třídy Berušek děkují paní Jiřině Trnovské, která
jim p ři jedné vycházce k drůbežárně ochotně půjčila draky –
pro děti to byl neplánovaný zážitek a nalákal nás to na další
pouštění.
Září, říjen, listopad…
To je podzim, má m ho rád!
Září, říjen, listopad…
To je podzim, jdem si hrát!
MŠ

Bezděkov - říjen ve škole a školce
Měsíc říjen byl proti hektickému září v celku pohodový
a poklidný.
Hned na jeho začátku jsme společně v rámci
preventivních prohlídek navštívili pana zubaře Prázu
v Machově.
V týdnu od 9. do 13. října js me za vydatné pomoci všech
hodných spoluobčanů sbírali starý papír. Celkem se nám
podařilo shromáždit 1410 kg starého papíru, za které jsme
dostali 1092 Kč. Mnohokrát děkujeme všem, kteří naši akci
podpořili.
V to mto týdnu jsme si také udělali výlet do polického
divadla. Zúčastnili js me se zde zajímavého divadelního
představení Čert a Káča.
Pak js me se věnovali především výchově a vzdělávání
svých svěřenců. Děti v mateřské škole ro zvíjely své
dovednosti a schopnosti. Celý měsíc měl téma "Podzim." A
škola i školka se postupně za vydatné pomoci dětí pro měn ila
v zajímavou podzimní výstavku.

Po přiv ítání a předání dárečků js me se rozdělili do dvou
skupin, jedna do třídy Kopretin a druhá do třídy Berušek.
Děti soutěžily v zajímavých sportovních disciplínách,
vytvářely pomocí otisků listů „Podzimn í dráčky“, jednoho si
odvezly polské děti s sebou domů a druhý nám zdobí
chodbu mateřinky. Vybarvovaly také ježečka a nalepovaly
mu bodlin ky. Paní kuchařky nám připravily k obědu
oblíbenou rajskou omáčku a po obědě jsme si ještě
poseděly u moučníku, který upekly paní učitelky, zazpívaly
si polské a české písničky.
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Školáci si pilně osvojovali nové vědomosti a dovednosti.
Od měnou jim byly podzimní prázdniny. Počasí přálo, a tak
si určitě každý dostatečně odpočinul. Všichni budou
potřebovat síly na následující období, rychle se opět blíží
první čtvrtletí školn ího roku a my budeme bilancovat
dosažené výsledky.
Hned po prázdninách nás navštívil fotograf. Série
fotografií budou pro některé pěkným dárkem k Vánoců m.
Poslední říjnový den strávili školáci v Městské knihovně
v Polici nad Metují. Paní Plachtová je zde zajímavou
formou seznámila s funkcí veřejných knihoven a s možností
půjčování knížek i časopisů.
Marie Vaisarová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
ŘÍJEN 2006 ve škole
V letošním školn ím roce se opět rozběhla spolupráce s
polickou knihovnou. Žáci 6.ročníku již absolvovali
knihovnické min imu m a dále pro ně knihovnice připrav ily
besedu o pohádkách, která doplnila výuku literární výchovy.
Následovat budou besedy i pro další ročníky. Knihovna také
vyhlásila literární a výtvarnou soutěž a někteří žáci již
odevzdali nebo chystají své příspěvky.
V říjnu proběhlo první kolo sběru starého papíru, kterého
se zúčastnili žáci 1. i 2.stupně. Celkem bylo nasbíráno 15
tun. Další sběr by měl proběhnout v tomto měsíci.
V rámci Po lických divadelních her byla sehrána známá
hra Al. Jiráska Lucerna. Učitelky českého jazyka využily
tohoto představení k doplnění výuky literární výchovy a se
zájemci z řad dětí především z vyšších ročníků tuto hru
navštívily. Některé z dětí byly na věčerním d ivadelním
představení poprvé. Děkujeme za vstřícnost vedoucí kultury
P. Jansové.
Žáci se také zúčastnili několika sportovních utkání, např.
to byl Běh do zámeckých schodů v Náchodě, krajské kolo
přespolního běhu v Trutnově a turnaj ve stolním tenise.
20.listopadu budou mít žáci řed itelské volno, neboť se
učitelé zúčastní exkurze do pilotní školy ZŠ Londýnská v
Praze, aby se informovali a načerpali zkušenosti pro tvorbu
školního vzdělávacího programu, který si musí každá škola
zpracovat. Následující den 21.11.2006 budou probíhat od 15
hodin na naší škole třídní schůzky.
Vilma Scholzová

kategorie 0 (věk žádného ze soutěžících nesmí přesáhnout 10 let)

Bras Duo
- 1. cena
Tomáš Pavel (trubka), Jan Pavel (baryton)

Základní umělecká škola
informuje...
•

Další úspěch našich dechařů ve Vi dnavě
19. října proběhla celostátní interpretační soutěž ko morní
hry v mo ravském městečku Vidnava. Naši ZUŠ
reprezentovaly čtyři soubory: Brass Duo, Baby Brass,
Junior Brass Band, Brass Band. Výkony soutěžících
hodnotila mezinárodní porota, která již tradičně má velmi
vysoké nároky a nikomu nedá ani setinu bodu zadarmo.
Naši žáci v tomto přísném hodnocení obstáli naprosto
skvěle. Všechny naše soubory podaly vynikající výkony a
porota mimo jiné ocenila „skvělou přehlíd ku“ věkového
rozpětí našich žesťařů: 8 – 18 let.
A výsledek? Dvě zlaté a dvě stříbrné medaile!
Blahopřejeme!

kategorie 1a
(věkový průměr soutěžících do 12 let)
Baby Brass
- 1. cena
Jaroslav Kollert - trubka
Monika Němcová
- lesní roh
Lukáš Kubeček - tuba
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kategorie 1a
(věkový průměr soutěžících do 12 let)
Junior Brass Band - 2. cena
Marek Bartoš
- 1. trubka
Pavel Kubeček - 2. trubka
David Kašpar
- lesní roh
Dan Gábor
- tuba

kategorie 3a
(věkový průměr soutěžících nad 15 let)
Brass Band
- 2. cena
Tomáš Podstata - 1. trubka
Pavel Pfeifer
- 2. trubka
Martin Kubeček - lesní roh
Jaroslav Matěna - baskřídlovka
Tomáš Gábor
- tuba
(L. Němcová)

Polická univerzita volného času aneb Z lavic polické Alma Mater
Posluchači PUVČ se v měsíci říjnu sešli ke dvěma
přednáškám. V té první, konané ve středu 11. října v obvyklé
zasedací místnosti hasičské zbrojnice, se představila jako
lektorka českoskalická rodačka a náchodská pedagožka paní
Věra Vlčková.

Úvod přednášky zajistil opět ředitel polické ZUŠ pan Lubor
Bořek, tentokráte však posluchače překvapil tím, že místo žáků
ZUŠ uvedl mladé smyčcové kvarteto až z dalekého Santa Fé v
USA (informace o pobytu mladých amerických hudebníků v
Polici proběhla na stránkách Polického měsíčníku č. 10/2006).
A tito mladí umělci potěšili své hostitele předvedením ukázek z
ryze českého repertoáru - Smetanova kvartetu e-moll Z mého
života a Amerického kvartetu F-dur Antonína Dvořáka.
Po hudebním úvodu se ujala slova paní Věra Vlčková, která
představila posluchačům svou knihu Doufám, dokud dýchám...
a rozhovořila se velmi podrobně i o genezi knihy. K názvu
knihy byl použit nápis, který napsala tužkou na zeď některá z
obyvatelek dívčího domova L 410 v Terezíně a je obměnou
latinského výroku "Dum spiro, spero" - "Dokud dýchám,
doufám". Námětem této knihy jsou příběhy tří dívek a mladé
matky židovského původu, které byly nuceny prožít část svého
mládí v židovském ghettu v Terezíně a v koncentračním táboře
Osvětim. Jejich jediným proviněním bylo, že pocházely z
židovských rodin, i když se jednalo o české, naprosto
asimilované rodiny, ve kterých často ani nevyznávali židovskou
víru a nedodržovali židovské obyčeje. Jde o výpovědi
obyčejných lidí v neobyčejných podmínkách, jimž v těchto
podmínkách zbývala jedině jejich víra, víra v přežití, víra v
lepší budoucnost - doufat, dýchat, přežít. V závěru svého
vystoupení paní Vlčková ze své knihy přečetla úryvek z
poslední kapitoly nazvané příznačně Dopisy, které nedošly
cíle..., což jsou dopisy, které na vyzvání svých vychovatelek
napsaly dívky v terezínském dívčím domově s přáním ke Dni
matek. A asi nejednomu posluchači se při četbě těchto
upřímných slov dojetím draly slzy do očí. Celá přednáška byla
vzpomínkou na dobu před více než šedesáti lety, ale současně i
varováním pro generaci současnou a připomínkou, že je třeba
takové dějinné události, jako byl holokaust, lidem, a především
mládeži, stále znovu a znovu připomínat a být připraveni
zabránit případnému opakování těchto hrůz.
K další lekci PUVČ se posluchači sešli dne 26. října,
tentokráte v ZUŠ, kde byl připraven pan Vladimír Beran s
přednáškou Multimédia nekoušou II. a navázal tak na jarní
přednášku na stejné téma. Na úvod si posluchači mohli
prohlédnout některé učebny, především nově zrekonstruovanou
učebnu sborového zpěvu a grafické studio výtvarného oboru.
Poté již zasedli v koncertní síni, kde pan učitel Beran rozehrál
svůj koncert pro počítač a dvě ruce při předvádění svých
ukázek. A posluchači si museli připadat jak Alenka v říši divů.
Bylo to až neskutečné, když jako odpověď na několik úderů do
klávesnice či kliknutí myši počítače se původně statické
jednoduché obrázky začaly pohybovat, otáčet nebo měnit svou
velikost. A což teprve ukázka úpravy fotografie pořízené v
italské Saltaře. Na pokyn suverénního sólisty se "vymění" nebe
nad městem, "upraví" listí na stromech nebo "vygumují" dráty
elektrického vedení a jistě by pro něj nebyl problém "posadit"
na vršek kopce třeba Hradčany. Při shlédnutí těchto kouzel si
člověk může při troše fantazie představit, jak možná někdy
vznikají zaručeně autentické fotografie v některých, zvláště
bulvárních, časopisech. A že pan učitel Beran umí své znalosti
a zkušenosti předávat svým žákům, dokázala i ukázka z jejich
práce - multimediální prezentace pro evropskou soutěž s
polickou tématikou. Leckterý z posluchačů si pak mohl jen v
duchu smutně postesknout, že ti mladí mají přece jen k technice
21. století zcela jiný vztah.
Na závěr pak obdrželi všichni posluchači společnou
fotografii, která vznikla na schodišti ZUŠ při úvodní exkurzi.
Pod dojmem kouzel, před chvílí shlédnutých, možná někteří z
nich byli trochu zklamáni, že na tomto obrázku vypadají jako
ve skutečnosti a ne třeba o nějaký ten rok mladší. Nu což,
možná příště, že pane Berane?
Ing. Václav Eichler
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Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

' 491 485 048 7 491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.s pshronov.cz

Nové Město nad Metují, Školní 1377

vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Nabízí možnost získání středního vzdělání ve dvou stupních:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

p átek
s ob o t a

Obor vzdělání:
• Elektrotechnika - počítačové řídící systémy
• Strojírenství - výrobní a informační systémy

1. 12. 2006
2. 12. 2006

1400 – 1800
800 – 1200

žákům z 9. tříd základní školy nabízíme tyto obory:

délka vzdělávacího programu:
- 4 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání)
- 3 roky dálková forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali střední
vzdělání s výučním listem
pozn.: U dálkové formy jsou obory vzdělání:
• Elektrotechnika
• Provozní technika

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

S TU D IJ NÍ OB OR Y :
T ech nické ob ory:

• Mechanik elektronik
•
• Mechanik strojů a zařízení

Mechanik seřizovač

O b ory služeb :

• Číšník – servírka
• Obchodník, obchodnice

• Kuchař - kuchařka

U Č EBN Í OBO RY :
T ech nické ob ory:

Obor vzdělání:

• elektrikář - slaboproud a silnoproud
• automechanik
• nástrojař

O b ory služeb : • Cukrář, cukrářka – výroba
• Kuchař, kuchařka – číšník, servírka pro pohostinství
• Prodavač, prodavačka – smíšené zboží
• Prodavač a výrobce lahůdek
• Kadeřník, kadeřnice

délka vzdělávacího programu:
- 3 roky denní forma vzdělávání
- 1,5 roku denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou )

KR OM Ě ST ŘEDNÍH O VZD ĚLA NÍ M O HO U ŽÁCI
ZÍSK AT CE RTIF IK ÁTY A O SVĚD ČENÍ:
ECDL, SW AUTODESK, CAD/CAM-ALPHACAM, SOLID EDGE,
ŘIDIČSKÝ PRÚKAZ

• Zámečník
• Elektrikář – silnoproud
• Obráběč kovů
• Nástrojař
• Truhlář – výroba nábytku
• Klempíř – strojírenská výroba (autoklempíř)
• Mechanik, mechanička elektronických zařízení

N Á S TAV BA :

• Podnikání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Telefon:
Adresa:

491 470 158, 491 470 174
549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377

ve všedních dnech : 2.11., 9.11., 14.12.2006 a 11.1.2007
od 14.30 do 16.30 hodin

E-mail:

info@sossou-nm.cz

URL:

http://www.sossou-nm.cz

VOŠ, SOŠ a SOU
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 25. 11. 2006 (8.00-12.00hod.)
pátek 12. 1. 2007 (12.00-16.00hod.)
Pro školní rok 2007/2008 nabízíme studium:
A ve Střední odborné škole ul. K omenského 873
B v Centru chladicí a klimatizační techniky
přírodovědné maturitní obory
ul. H avlíčkova 156
tel: 494 323 741
E-mail: cop.sekretariat@tiscali.cz

1) AGROPODNIKÁNÍ

(41-41-M001) - m aturitní
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku s peci alizaci
a) nebo b)

http://copchkt.wz.cz

1) MECHANIK ELEKTROTECHNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ (26-52-H004) - kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb. -

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE

2) EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY

- tříletý učební obor se zaměřením na a) nebo b)

a) MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ
A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
b) MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCH
ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

rozšířené o OCHRANU VOD A RYBÁŘSTVÍ
(16-01-M004) - maturitní

3) PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM
(78-42-M006) m aturitní

2) PODNIKÁNÍ ( 64-41-L524)
dvouletá m aturi tní nástavba pro absolventy učebních oborů

Součástí areálů obou škol jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.
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GYMNÁZIUM
BROUMOV

J UB I L EA

V měsíci ří jnu 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
3 občané
75 let
paní Lenka Strauchová
pan Hynek Prouza
paní Věra Balcarová
pan Miroslav Ducháč
pan Václav Kollert
80 let
paní Justina Petrová
85 let
paní Ema Paulínková
paní Irena Benešová
paní Josefa Sedláčková
90 let
paní Josefa Vítková
95 let
pan František Šeda

pořádá

Den
otevřených dveří
2. 12. 2006 (sobota)

ZZZZZZZZZZ

9.00 - 12.00 hodin

Součástí dne otevřených dveří bude prohlídka školy
a informace o čtyřletém i os miletém studiu.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.

OBČANSKÉ PRŮKAZY
ST AT I ST I KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 31. 11. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4299 obyvatel.

SŇAT KY

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v říjnu řekli
pan Petr Matoulek a paní Jitka Ritschelová

Upozorňuji občany, že letos končí pl atnost
občanských průkazů vydaných do 31.12.1996.
Máte-li OP vydaný do tohoto data, je Vaší povi nností
zažádat si o výměnu občanského průkazu nejpozději do
30. listopadu 2006. Jestliže přijdete později, nestihne se
nový OP vyrobit a od 1.1.2007 nebudete mít pl atný OP.
Vý jimka: občanské průkazy občanů narozených před
1.1.1936, pokud je v nich doba platnosti „bez o mezení“. –
Platnost těchto OP končí – a to už bez výjimky –
31.12.2008.
Dagmar Hambálková

Poděkování
Děku jeme Všem, kteří se přišli ve čtvrtek 5. října 2006
naposledy rozloučit s naší maminkou Růženou Musilovou.
Zvláště děkujeme za květinové dary a upřímná slova
soustrasti.
Rodina

Vzpomínka
10. 11. 2006
by se dožil 80 let náš drahý
manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček
pan OLDŘICH KRTIČKA
z Police nad Metují.
Stále vzpomínáme:
manželka, dcera a syn s rodinami

Blahopřání

Sňatek 9.9.2006 – man želé Hůlkovi
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2. 11. 2006
se dožila 80 let naše drahá
maminka, babička, prababička
paní
BOŽENA KRTIČKOVÁ
z Police nad Metují.
Do dalších let jí přejí hodně
zdraví, spokojenosti, pohody a
lásky její nejbližší, dcera a syn s
rodinami
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Polický zahrádkářský receptář
na měsíc listopad
Listopad na zahrádce
V listopadu je zapotřebí dokončit potřebné práce na
zahrádkách, i když nás mů že již překvapit sv. Mart in na
bílém koni. Ten pán naše snažení na pár dní oddálí. Je třeba
sklid it a ulo žit zbytek jablek. Na záhonech mů že zůstat
růžičková kapusta, kadeřávek, zimn í pórek, ale ostatní by již
mělo být sklizeno (červená řepa, celer, ked lubna Gigant aj.).
Záhony zrýt, nejlépe, když jsou přiměřeně vlhké, aby se
tvořily hroudy, které půdu dobře okysličí. Pokud js me se
opozdili při shánění stromků, mů žeme provádět ještě
výsadbu ovocných dřevin a drobného ovoce až do zámrzu.
Rybíz sázíme asi o 10 cm h louběji než by l ve školce, jinou
výsadbu zahrneme rovněž hlouběji, ale hned zjara, jak sleze
sníh, rozhrneme po záhonu. Sadbu lze koupit u př. J. Klímy
v Polici, u př. J. Matejska ve Vršovce u Nového Města, u p.
Fikara v Hořicích či u p. Topinky v Jaroměři aj. Většina
kupujících určitě ví, že je nutné získat si informace, jaká
odrůda má jaké vlastnosti a hlavně, aby se hodila do naší
oblasti a na jaké je podnoži kvůli vzrůstnosti. V případě, že
nám prodávající nabídne jiný druh, protože námi žádaný již
není, je velmi důležité dozvědět se od něj co nejvíce.
Podíváme se též, je-li v pořádku plot, aby nám zvěř
neokousala stromky, kde není, zkontrolovat ochranné kryty.
Průběžně shrabujeme listy, které ukládáme na tvořící se
ko mpost, občas posypeme vápnem, vrstvou zeminy a třeba i
dolomit. vápencem. Mů žeme ještě vysazovat růže, ale
hlavně je důkladně zahrnout kompostem, rovněž i ostatní,
které máme na zahradě. Předtím by měla být ještě důkladná
záliv ka. Stříháme spíše jen větvičky s květy a ostatní řez
necháme až na jaro, někdo má v žité snižovat růže, řekněme
na polovinu jejich výšky, ale hlavní řez provádí též na jaře.
Řezat teď na jarní výšku by znamenalo nejspíš likvidaci
rostliny.
Dobře odplevelené záhony, kde pěstujeme jahody,
mů žeme posypat kompostem, rovněž tak rybízy a drobné
ovoce, o růžích již byla řeč. Protože je nyní v proudu sklizeň
zelí, je mo žné si je naložit doma. Opatříme si zelák např. se
17 litrovým obsahem. Koupíme si asi 15 kg zelí, sejmeme
vrchní listy, rozřízneme, vykrájíme košťály a neřežeme na
tak velké kusy, aby šly vkládat do kuchyňského robotu. Zde
je spolu s asi 1,5 kg cibule nastrouháme. Vše nasypeme
např. do čisté dětské vaničky, přidáme 30 dkg soli, 3 dkg
kmínu a přidáme podle chuti trochu křenu, kopru, či 2-3
tvrdší jablka nakrájená na dílky. Pro lepší vybělení zelí je
vhodné přidat asi 0,15 kg cukru (Všechna čísla ohledně
mno žství se vztahují na 17 litrový zelák). Vše se důkladně
promíchá a vkládá a pěchuje buď rukou nebo dřevěným
pěchovátkem do zeláku (s citem, zelák není ze železa).
Zelák by měl být naplněn max. 10 cm pod okraj a na něm by
měla stát hladina šťávy, která se při pěchování uvolní.
Přiklopíme víkem, na které u místíme závaží, které má vážit
asi 15-20 procent váhy obsahu, aby se vytvořil menší
přetlak. V to mto případě stačí např. větší půlka cihly, kterou
zabalíme do hadříku a vložíme do igelitového sáčku. Kolem
víka nalijeme tolik vody, až nám přepadovým otvorem

odtéká na zem. Lepší je mít zelák v nějaké u měloh motné
krabici, aby se voda nerozlévala při dolévání po zemi.
Něko lik dnů mů že být zelák v pokojové teplotě, lépe se
nastartuje kvašení. Ale po pár dnech ho umístíme do sklepa,
kde se asi během tří týdnů zelí vykvasí, záleží na teplotě.
Zelák nesmí pro mrznout, jinak by mohl prasknout. Když
naplníme zelák více, pak při bouřlivém kvašení může zelí
zvednout i víko a dovnitř se dostane vzduch. Je třeba proto
v tuto dobu sledovat, jak se zelí v zeláku zvedá a včas
odebrat a předejít této situaci. Přib ližně 1x za dva týdny je
třeba dolévat kolem víka vodu, aby bylo pod vodou a
fungovalo jako sifón, přes který uniká vyvíjející se kysličník
uhličitý.
V září jsme se zúčastnili Okresní výstavy zahrádkářů
v Teplicích n. M., kde jsme byli dobře hodnoceni. Své
výpěstky dodali: př. S. Adámek, B. Banduričová ze Žďáru,
Baštrúrová, Z. Čech ze Suchého Dolu, Geisler, Plachtová,
Schirlo, Slovák a Vaněk. Krajské výstavy v Častolovicích se
zúčastnili Geisler, Kaněra a Vaněk. Výbor ZO všem za tuto
činnost srdečně děkuje. A na závěr vás zveme:
Český zahrádkářský svaz – ZO v Polici nad Metují
zve nejen své členy, ale i ostatní přízn ivce hezké přírody
na promítání

DOLOMITY v jižních Alpách
Své diapozitivy představí jejich autor, u znávaný fotograf,
pan Ol dřich Jenka. Přiblíží nám oblast Do lo mit v severní
Itálii s jejich krásnými věžemi, štíty a stěnami.
Na vaši návštěvu v hasičárně
v sobotu 18. listopadu 2006 ve 13.30 hodin
se těší pořadatelé.
Vstupné dobrovolné, členové ČZS vstup volný.
ZO Č ZS Police n.M. PG

Na počest svého patrona
V Den dušiček si zapálením světla u Po mníku
vojenských vysloužilců v našem městě připomněla
ostrostřelecká garda nejen památku padlých a zesnulých
vojáků všech válek, ale i 240. výročí narození patrona svého
spolku polního maršála
hraběte Radeckého.
Jan Josef Václav
Antonín František Karel
hrabě Radecký z Radče
se narodil 2. listopadu
1766
v Třebenicích
u
Sedlčan. Mladý hrabě brzo
osiřel a o jeho výchovu se
staral strýc, setník c. k.
armády,
což
patrně
předurčila jeho životní
dráhu. V roce 1778 se
mladý Radecký hlásil do
Vo jenské akademie ve Vídeňském Novém Městě, ale pro
tělesnou slabost byl uznán k vojenské službě nevhodným.
Podobné lékařské vyjádření dostal i o pět let později, proto
začal studovat na Tereziánsko-savojské akademii pro státní
úředníky a diplo maty. Zde byl jedním z nejlepších žáků,
vynikal v učivu, v tělocviku a tanci. Škola byla však
zakrátko zrušena a on se hlásil potřetí do armády. Tentokrát
úspěšně. Byl přijat ke kyrysnickému pluku Carmelli,
posádkou Jasz-Berény v Uhrách, a to ex propriis, což
znamená: na v lastní náklad bez platu na zkušební dobu.
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Tak začala dlouhá vojenská služba českého šlechtice,
rakouského polního maršála a pozoruhodné osobnosti nejen
našich národních dějin. Radecký sloužil čtyřem císařům
plných 72 let. byl účastník válek s Turkem, s Francouzi,
členem štábu v bitvě národů u Lipska a ve válkách italských.
Obdržel mnoho řádů a vyznamenání. Stal se symbolem
všem spolků vojenských vysloužilců, nebo právě jejich
zakládající členové pod jeho velením bojovali u Mantovy,
Santa Lucie, Vincen zy, Custozy, Novary nebo Mortary.
Bohužel dnes je více uznáván v zahraničí než u nás. Budiž
na jeho památku provoláno Sláva, Hoch, Elien, Živijo a
Ev iva!
Ostrostřelecká garda Spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují

Podzimní prázdniny
Stro my oděné do
fantastických barev,
listí co šustí pod nohama
a
vydává
zvláštní vůni. Žluté
slunce a modrá obloha, ozdobená bílý mi
šmouhami
mraků. Takové byly
dny letošního podzimu, takové byly i
dny o říjnových
prázdninách, které
jsme se skauty strávili
na
chatě
u Šerlišského Mlýna
v Orlických horách.
Pravda, bylo nás
značně více (39) než
kolik byla kapacita
chaty, ale moc to niko mu nevadilo.
Krásné
počasí
umo žňovalo trávit čas především touláním po kopcích a lesích Orlických hor. Hned první odpoledne jsme vyrazili na
Šerlich prozkou mat prales Bukačka. Druhý den jsme zdolali
kótu 1115, t j. Velkou Deštnou. V sobotu naše cesta vedla na
druhou stranu, na Sedloňovský Černý kříž a Sed loňov. Tam
jsme vyzkoušeli zajímavé prolézačky na dětském h řišti,
navštívili muzeu m, které bylo letos v létě otevřeno ve staré
škole. Vystavovala v něm své obrazy a dřevořezby Jarmila
Haldová, vidět jsme mohli i expozici historie sedloňovského
divadla a také h istorii ly žování v Orlických horách.
Večery js me jako vždy trávili na chatě s kytarou, písničkami a rů znými společnými hrami a soutěžemi, které si sami
vymýšlíme, tvořili jsme i kouřové obtisky listů a barevné
koláže na téma podzim. Závěrečný večer se konal velký galakoncert „Zpívá celá rodina“. To byly losem vytvořeny rodiny Šerlichů, Vop iců, Jojových ... Jejich příslušníci se oblékli do toho nejlepšího, co bylo na chatě možné opatřit, secvičili svůj písňový repertoár a pak už jen odborná porota
hodnotila pěvecké i jiné výkony soutěžících. Už trad ičně
s námi jezd í i skautky z Náchodské pětky, dívčího skautského oddílu, které také přinesou mnoho zajímavých nápadů. Tyhle podzimn í prázdniny bývají velmi úspěšné a nebylo tomu jinak ani letos.
Josef Hejnyš, vůdce střediska skautů

MA MI NA

( M a m i nk y, M i m in ka a N á p a d y )

MaMiNa patří do sítě mateřských
center
Občanské sdružení MC MaMiNa se zařadilo do sítě
mateřských center v České republice. Síť je občanským
sdružením, které sdružuje členy (jednotlivá mateřská centra)
za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí
mateřských center v republice, snaží se také zapojit do
mezinárodních organizací, posilovat hodnoty rodiny, úlohy
rodičů a mateřské role ženy ve společnosti a podporovat
právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů
a žen. Ve dnech 10. a 11. listopadu se zástupci o.s. MC
MaMiNa zúčastní celostátního setkání mateřských center v
Lito myšli, kde budou prezentovat mateřské centrum malou
výstavou. Budou se účastnit i jednání valné hromady a
přípravy nových stanov Sítě mateřských center v ČR.

Moderní pleny Popolini v MaMiNě
Moderní látkové plenky jsou pohodlné, ekologické,
levné a příjemné pro mimin ko. Jejich používání je dnes díky
různý m modern ím vy lepšením daleko jednodušší, než si
většina lid í myslí. Na západ od našich hranic se s oblibou
používají už delší dobu a firmy se předhánějí ve výrobě co
nejpohodlnějších a nejekologičtějších p lenkových systémů.
Kro mě praní do ma tam můžete plenky svěřit plenkovému
servisu, který je vypere za vás. V západní Evropě (například
v Rakousku nebo Velké Británii) přispívá stát na koupi
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výbavičky těm maminkám, které se rozhodnou pro látkové
plenky a ulehčí tak místním skládkám.
U nás se moderní plenkové systémy začaly prodávat
teprve nedávno a zdá se, že si rychle nacházejí mnoho
příznivců. Hodně rodičů, kteří používají lát kové plenky,
zatím stále používá ty klasické, protože jsou nejdostupnější.
Pro rodiče, kteří si chtějí prohlédnout moderní plenkový
systém, máme vzorky plenek v mateřském centru, mů žete si
je kdyko liv během dopoledního programu prohlédnout, ale
také objednat. Podrobnější informace poskytneme na
telefonu 777 903 029.

P OZVÁNKY
Tvořivé odpoledne – savování
Pro všechny šikovné ruce js me připrav ili na středu
8. listopadu od 16 hodin tvořivé odpoledne, kde si ukážeme
techniku savování. Vy zkoušíme savování nejen na trikách,
ale i na prostírání nebo třeba ubruse pro vánoční stůl.
S sebou si přineste: ostré nůžky, jednobarevná trika a
látky, ubrusy nebo prostírání, igelit na podložení, noviny,
kbelík. Kdo bude chtít, může si vyzkoušet i batikování. Na
to si přineste gumové rukavice a b ílé dětské triko.
Základní materiál: barvy, Savo, samolepicí fó lie a
základní šablony budou k dispozici na místě. Vstupné je 20
korun, program se koná v mateřském centru.

Nošení dětí v šátku
Kurz vázání šátků je určen pro rodiče, kteří chtějí nosit
své dítě v šátku, ale i pro ty, kdo se o nošení dětí chtějí
dozvědět více. Setkáme se ve čtvrtek 23. listopadu od
16hodin v mateřském centru. Kdo máte, vezměte si šátek s
sebou. Kurzovné čin í 50 ko run.
V šátku mů žete nosit děti mnoha různými způsoby podle
toho, jak daleko jdete či jak těžké dítě máte, a tyto úvazy
mů žete libovolně kdykoliv střídat. Všechny úvazy jsou
fyziologické a nošení dětí v šátku dávají fyzio logové
přednost před nošením v jiných nosítkách. Mimin ko je v
šátku skulené do klubíčka stejně jako v mámině břiše.
Možnost vnímat známou vůni, tep maminčina srdce a stejné
rytmické pohupování mu navozuje pocity jistoty a bezpečí.
Mnohem snáz a rychleji se pak vyrovnává se všemi vjemy
(zima, teplo, hluk, ostré světlo, hlad, žízeň...), které jsou pro
něj nové. U dětí, které jsou často nošeny, se nevyvíjí úzkosti
z odloučení, méně často pláčou a dříve se osamostatňují.
A jaké výhody přináší nošení dětí v šátcích? Při chování
dítěte v šátku máte volné ruce. Můžete nastoupit do
kteréhokoliv autobusu či tramvaje libovolnými dveřmi a bez
pomoci kolemjdoucích, mů žete s dítětem i do prostorů, do
kterých matky s kočárkem nesmí. Při výletech do přírody
mů žete jít i s dítětem všude tam, kam jste byli zvyklí chodit
bez něj. Šátek je navíc lehký a praktický na skladování,
když jej zrovna nepotřebujete.

program ro zšířen na oblast indické arcid iecéze Bangalore.
Patronem p rojektu je indický arcibiskup Bernard Moras,
který se pravidelně setkává s českými sponzorský mi rodiči.

Jak nakupuje zelená domácnost?
Zveme na d ruhou přednášku z cy klu Zelená do mácnost,
která se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince v 16 hodin v
mateřském centru. Protože js me v minulé p řednášce s Mgr.
Petrem Köpplem vše neprobrali, pokraču jeme dále tentokrát
na téma nákupní košík. Do zvíme se, jak správně a co
nejšetrněji k přírodě nakoupit nebo jaké prací a čisticí
prostředky jsou šetrné k přírodě. Po přednášce bude prostor
pro diskuzi, rady a nápady, nebude chybět ukázka pracích
prostředků našich babiček a současných čisticích prostředků
šetrných k přírodě. Zelená do mácnost je celoročním
projektem, v němž se věnujeme ekolog ii v domácnosti,
zdravému životnímu stylu a také p řírodě.

Program na listopad v mateřském
centru MaMiNa
Ø Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA (během kurzů je mo žné pohlídat děti)
Ø Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁ NÍ
(program pro budoucí maminky a p ro maminky s dětmi
do 1 roku )
Ø Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI (program
pro mamin ky s dětmi od 1,5 do 4 let)
od 18.30 do 19.30 hod. KALA NETIKA
Ø Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI (program
pro mamin ky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Ø Každý pátek prob íhá KURZ NĚM ECKÉHO JAZYKA
Programy
realizujeme
Královéhradeckého kraje.

finanční

podpory

Nabízíme HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Každé pondělí od 15 do 17 hod.
Každý pátek od 9 do 11.30 hod.

Doplňkový program na listopad:
§ VÝSTA VA látkových hraček, kapsářů a vařečkových
loutek Kláry Šikové. Lát kové hračky je mo žné si
prohlédnout vždy během programu v centru.
§ Čtvrtek 2., 16., 30. listopadu CANISTERAPIE
§ Středa 8. listopadu od 16 hodin
TVOŘIVÉ
ODPOLEDNE – savování v mateřském centru,
ozdobíme nejen trika, ale vyzkoušíme také batikování.
§ Čtvrtek 23. listopadu od 16 hodin NOŠENÍ DĚTÍ V
ŠÁTKU – kurz pro rodiče, kteří chtějí své dítě nosit v
šátku.
§ Úterý 28. listopadu od 18 hodin BESEDA O A DOPCI
NA DÁ LKU - s Ivanou Funketovou z diecézní charity
v Hradci Králové o tom, jak pomoci dětem v Indii.
Povídání v Městské knihovně v Polici nad Metují bude
doplněno promítáním fotografií z Indie.
§ Čtvrtek 7. prosince od 16 hodin
ZELENÁ
DOMÁ CNOST – přednáška Mgr. Petra Köppla,
věnovaná ekologii v domácnosti. Tentokrát na téma
nákupní košík.

Pomoc dětem v Indii - adopce na dálku
Mateřské centrum ve spolupráci s Městskou knihovnou v
Polici nad Metují si vás dovolují pozvat na přednášku Ivany
Funketové z Diecézní charity v Hradci Králové věnované
adopci na dálku. Přednáška se koná v úterý 28. listopadu v
18 hodin v knihovně, doplní ji pro mítání krásných fotek z
Indie a vyprávění o tamním životě.
Projekt adopce na dálku zahájila Diecézn í charita Hradec
Králové v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí
Belgaum ve státě Karnataka. V roce 2005 byl sponzorský

za

Upozornění
Fotografie z našich akcí a užitečné odkazy najdou
zájemci na webových stránkách www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa
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ASTR ON OMICK Ý KLU B
P OLIC E NA D ME T UJ Í
SATELITY . . .

Na noční oblo ze mů žeme po zorovat nejen Měsíc,
planety, hvězdy atd., ale i pohybující se u mělá tělesa.
Zvláštní a velmi atraktivní kategorií je pozorování
ko munikačn ích satelitů IRIDIUM. Satelit IRIDIUM má
poměrně malé ro změry a na oběžné dráze není n ikterak
nápadný. Pokud však nastanou ideální podmínky, vytvoří
satelit IRIDIUM intenzivní světelný záblesk, který je až
30x jasnější než Venuše. znamená to, že takový záblesk
mů žeme pozorovat i ve dne!!! Pro pozorování IRIDIA je
ovšem potřeba znát přesně čas a místo záblesku na obloze.
Záblesk většinou trvá pouze několik sekund a vytváří ho
sluneční světlo odražené na způsob „prasátka“ od palubní
antény o rozměrech 188 x 86 cm .
Předpovědi záblesků IRIDIUM je možné získat pouze
na 7 dní dopředu. To je důvod proč je nelze uveřejn it v PM
(6 dní od uzávěrky do distribuce).
Satelitní síť IRIDIUM tvoří celkem 66 družic, které
umo žňují přímé telefonické spojení mezi účastníky na
libovolném místě zemského povrchu za po moci speciáln ího
„satelitního“ mobilního telefonu.
Zájemce o pozorování záblesků IRIDIUM odkazu ji na
internet: www.heavens-above.com, kde si provedete
výpočet předpovědi - což je důležité - přímo pro místo
pozorování (např. Police n. M.). Zvládne to i 12-t i leté dítě
pokud právě nepropadá z matematiky.
Průvodce po Heavens Above v češtině naleznou zájemci na
http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=518
http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=1955
Doporučuji navštívit též http:// iridiu m.sezimovousti.cz,
kde najdete galerii fotografií záblesků včetně příslušného
ko mentáře.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚS ÍC
MERKUR
VENUŠ E
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

22. listopadu ve 12 hod 1min SEČ vstupuje do
znamení Střelce,
v listopadu se den zkrátí o 1 hod. a 21 minut,
5. v úplň ku, 12. v poslední čtvrti, 20. v novu,
28. v první čtvrti,
ve druhé polovině měsíce na ranní obloze na
jihovýchodě,
ideální
podmínky
pro
pozorování mezi 20. listopadem-10. prosincem
nepozorovatelná,
nepozorovatelný,
nepozorovatelný,
v souhvězdí Lva,
v souhvězdí Vodnáře,
v souhvězdí Ko zoroha
Karel VACEK , Astronomický klub Police

Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kdo přišli k volbám a volili některého
z našich kandidátů ve volbách komunálních a v senátních
volbách dali hlas našemu kandidátovi, kterého nominovalo
naše místní sdružení, ing. Petru Pakostovi. Vaší podpory si
velice vážíme a doufáme, že Vaši důvěru, kterou jste do nás
vložili, v následujícím čtyřletém období nezklameme.
Za MS ODS Police nad Metují
Bc. Monika Trnovská – předsedkyně

Kladské pomezí a konec letní
turistické sezóny
Pomalu ustupující teplé období
roku s sebou přináší i konec letní
turistické sezony. Pro každého,
jehož
podnikání souvisí
s cestovním ruchem
nastává čas
hodnocení míry úspěchu a plánů
do budoucna.
Po zaslouženém
odpočinku
propukne sezona nová a doufejme lepší.
Množství turistů a návštěvníků našeho regionu a jejich
spokojenost
je ovlivňována mnoha faktory. Mezi ty
nejdůležitější patří:
počasí, dobrá dopravní obslužnost,
úroveň ubytovacích a stravovacích služeb, nabídka možností
trávení volného času, snadný přístup k informacím. Svaz
cestovního ruchu Branka se sídlem v Náchodě je jedna
z organizací, která se snaží tyto faktory na území turistické
oblasti Kladského pomezí pozitivně ovlivňovat.

Co je to Kladské pomezí?

Kladské po mezí je oficiální název turistické oblasti,
která zaujímá území bývalého okresu Náchod a Broumov a
částečně zasahující do okresu Trutnov. Ohraničena
Orlický mi horami , Krkonošemi, zasahující až po Jaro měř a
hranici s Po lskem. Název je odvozen z minulosti, kdy tudy
procházela důležitá obchodní stezka zvaná Kladská –
spojující Prahu s Kladskem.

Co je to Branka?
Nezisková organizace Bran ka byla v roce 1997 zalo žena
jako Nadace Branka a měla 19 členů. Podnět k založen í dal
Okresní úřad Náchod, za účelem rozvoje cestovního ruchu v
okrese a finanční dotací tuto činnost podporoval do konce
roku 1999. Vzhledem k o mezeným mo žnostem členství a
formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na
Svaz cestovního ruchu BRANKA a BRANKU, obecně
prospěšnou společnost. V současné době má 39 členů, z
toho 6 měst, 9 obcí, 4 svazky obcí, 4 nestátní neziskové
organizace a 16 soukromých subjektů. Díky podpoře města
Náchoda
je sídlo
organizace ve Staré radnici na
Masarykově náměstí v Náchodě. Hlavním zdrojem příjmů
jsou členské příspěvky, získávání grantů, prodej vlastních
propagačních materiálů a map. V loňském roce se podařilo
ke každé jedné koruně z členských příspěvků získat další 4
Kč z grantů a dotací.

Naše činnost

Mezi
pravidelné činnosti patří:
prezentace na
veletrzích, pořádání setkání pracovníků informačních center,
monitoringu návštěvnosti, spolupráce s Českou centrálou
cestovního ruchu – CzechTouris m a s Krajský m úřadem
Královéhradeckého kraje. Další činnosti jsou závislé na
úspěchu získání g rantů a dotací. V letošním roce se nám
podařilo získat finanční prostředky na projekt Cy klobusy
Kladský m po mezím, úpravu lyžařských běžeckých tras a na
ediční činnost.

Kladské pomezí na internetu
V červnu letošního roku byly zprovozněny nové
internetové stránky www.kladskepomezi.cz. Hlavním cílem
bylo umo žnění
snadného a rychlého
přístupu ke
ko mpletním informacím o celém území Kladského pomezí.
Najdete zde přehled turistických cílů, nabídku ubytování,
tipy na výlety, přehled kulturních a sportovních akcí a také
novinky informující o aktuálním dění. Stránky jsou
v provozu ve čtyřech jazykových mutacích.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

17

Co připravuje me
Jeden z hlavních nástrojů propagace je ed iční činnost.
Každoročně je vydáván katalog ubytování obsahující téměř
150 subjektů. Velkou oblibu si získaly mapy s pravidelně
aktualizovanými turistický mi a cyklistický mi trasami.
Novinkou bude letos zimní mapa s lyžařský mi výlety a
zakreslenými běžecký mi trasami. Právě pracujeme na
vydání nového jednoduchého propagačního materiálu, jehož
cílem je poskytnout základní informace a upoutání na
největší atraktivity nacházející se na území Kladského
pomezí. Materiál je doplňkem k již vydaným - Kladské
pomezí – jeho dědictví a krása, cykloturistická mapa
Kladský m po mezím na ko le a pěšky a informační brožury
o cyklostezkách s tipy na výlety. První veřejné oblastní
fóru m cestovního ruchu v Kladském pomezí se konalo v
pátek 3.října v Novém Městě nad Metují Účelem tohoto
setkání bylo prodiskutovat aktuální problémy cestovního
ruchu za účasti odborné a laické veřejnosti.
Markéta Venclová - Branka, o.p.s.

lidé a tak se stává, že brumláme i při b lankytně modré
obloze pro zářené sluníčkem…
Tak se mějte, nemračte se, jen se hezky s mějte!
Hana Krejčová

Seniorské aktuality
Výlet
Po nádherném září nás v den výletu Senior klubu
„Ostaš“ 4.10.06 čekal uplakaný den. Cíl cesty = Chrudim –
Slatiňany Hřebčín. Předsedkyně pí Pivoňková účastníky
zájezdu pozdravila a slovo předala referentce pí H.
Trenčinské a ta z postu učitelky uvedla všechno podstatné,
včetně historie města. To bylo nadčasové. Náměstí už
nebylo téměř vidět, lilo, lilo, lilo, obrácená paraplata, vše
jako na Krkonoších při Zákazu vycházení! Navštívili jsme
Mydlářův dům – říši loutek, marionet. Zde se zastavil čas.
Pohádkové bytosti v očích seniorů ožily, h lavou mnohých
proběhly v albu své paměti, naše zážit ky z doby těžké,
válečné, kdy se hrávalo divadlo u Richterů, sál nabitý
k prasknutí. A hrálo se i doma. Sice neprofesionálně, ale se
srdcem na dlani a leckdy nestačily ani židle. I v této říši si
někteří zaochotničili. A je to dobře i v podzimu života si
uchovat hravého ducha a vracet se k hezký m zážit ků m.
Náměstí v Chrudimi se již částečně prosvětlilo. Zásluhu na
tom měly pestrobarevné podzimní květiny a to je před zvěst
svátků vzpomínání. Po obědě odjezd do Slatiňan. Sluníčko
se na nás už usmálo, což bylo milé a my jsme, po kaštany
posetými cestami, stanuli na dvoře HŘEBČÍNA. Dobrá
voda, neslo se jako tichá pošta hloučkem obdivovatelů němé
tváře, překrásných klisen i h říbat. Všude voněla čistá
podestýlka a jako by zde procházeli lordi z p říběhu
„Koňáci“, p. Jos. Kemr a Petr Haničinec. Tak jsme se vžili
v tomto prostředí do děje. Sličné pečovatelky nám
odpověděly naprosto na vše. Pro trvalou vzpomínku pak
Jaruška Seidlová udělala několik záběrů a tak si držme
palce, ať jsme pěkně „vyvedení“. Spolehlivý řidič p. Rak
nás dovezl včas do Hotelu „Na Mýto“ k výborné večeři
s vřelým přivítáním. Stejně milé a upřímné pak bylo
rozloučení při odchodu. Děkujeme jim všem!
Ne vždy za vše může počasí. Kdo je ten šťastný a udrží
si dobrou, veselou náladu i v lijáku? Bohužel jsme jenom

Senior klub „Ostaš“
Další naše setkání v hasičárně 19. října. Na prezentační
listině 57 podpisů. Při obsluze vypomohla dobrá duše paní
M. Macounová a část z výboru. Předsedkyně pí H.
Pivoňková byla první v pořadí a zahájila. Seznámila nejen
s programem dnešního posezení, v kostce hovořila o plánu
do dalších měsíců, p ředběžně o akt ivitách v roce příštím.
Zároveň vyzvala na účasti k volbám 20. – 21.10.06. Potom
hospodářka pí J. Němečková přešla k financím, předlo žila
fakturu za zájezd a informovala kolik máme na VK. Protože
shlédla Pellyho dům, kdy byl „Den otevřených dveří“,
dozvěděli js me se mnoho příjemných zpráv a tak je už teď
čas těšení. Bude to jistě důstojné místo pro naše město.
Místopředsedkyně I. Richterová a kultura, to patří k její
osobě a tak už víme, jaké Ko lárovo divadlo nabízí filmy,
divadla a koncerty. Upoutávka je zajímavá. Předně nás
pozvala na „Lucernu“ 25.10.06 sleva pro členy 20,- Kč.
Láďa Kerndl a Swing Sextet 17.11.06. Divadelní soubor
HÁTA, Orchestr našeho rodáka p. V. Hybše 21.12.06
Vánoční koncert. Na tyto uvedené programy zat ím „finanční
náplast“ nebyla projednána. Pokud by svitla naděje, naši
členové se to včas dozvědí. Hovořilo se také o výletě a
listopadové setkání se ponese v duchu „Křeslo pro hosta“
dne 15.11.06. Necháme se překvapit, koho budeme moci
přivítat a vyslechneme určitě velice podstatné informace. Po
občerstvení a vyčerpání všeho podstatného se představili
„Kamarád i osady pět“. A že to dostalo „grády“, to tedy ano.
Jsou to sympatičtí hoši, to víme celou řadu let a také jim
fandíme. Ale svojí bezprostředností, krásnými melodiemi a
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šarmem seniory doslova omladili. Co jsme nevěděli, to jsme
se v té milé at mosféře z úst p. Fr. Pohla a p. J. Linharta
dozvěděli a ko lovala i „Kronika“ kro m aktérů mluveného
slova je doprovázeli a to bravurně p. Zd. Vancl, p. J. Pohl a
p. J. Kasal. Bohužel, všechno hezké má také svůj řád a čas
je neúprosný. Tak ještě: „Život je jen náhoda“ to už
pobrukoval celý sál a další přídavek a od měna? Veliký
potlesk a poděkování. Chtělo se skandovat. „Hoši,
děkujeme!“ Zůstaňte stále partou, která ro zdává radost, co
umí ladit nejen struny, ale i dny na veselou notu. My si
naladíme, vzh ledem k věku, život na C-DUR – tam není
žádný křížek.
Hana Krejčová

Mykologické
okénko
Hřib koloděj
Jednou z nejčastějších hub letošní bohaté sezóny byl
hřib koloděj. Na Janovičkách rostl často v trsech. Lidově je
zván „mod rák“. Jedná se o dobrou jedlou houbu, kterou ale
někteří nesbírají, protože jsou zmateni silný m modrán ím
dužniny. Velmi podobný je hřib kovář, který se liší od
koloděje hlavně síťkou na třeni. Koloděj roste většinou
v jehličnatých a listnatých lesích v podhorských oblastech.
Jedná se o jednu z nejkrásnějších českých hub, je ovšem
velmi tvrdá, proto doporučujeme dostatečně tepelně upravit.
Podle některých mykologů může být za syrova mírně
jedovatý /např. dle www.houbar.cz/.
Nové houbařské stránky
Česká myko logická společnost na svých webových
stránkách upozorňuje milovníky hub na nové houbařské
stránky. Za pozornost určitě stojí Velký atlas hub jižn ích
Čech /Ing. Papoušek/ a stránky Mistrberan /pan Hruška
z Hradce Králové/. Odkazy na tyto i další stránky najdete na
www.my ko.cz. Na stejných stránkách najdete i desítky
odkazů na zajímavé stránky s houbařskou tématikou ze zemí
Evropské unie.
Časopis Mykol ogický sborník
Na výše zmiňovaných stránkách si můžete také zdarma
stáhnout ukázková čísla časopisu České myko logické
společnosti Mykologický sborník. Časopis si mů žete na
internetu také za 150Kč ročně předplatit.
Z materiálů Milana Kulhánka vybrala Ida Seidlmanová

Lidové pranostiky, moudrosti
a zvyky na měsíc listopad
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Listopad z mlh, jinovatky, deště, sněhu, sucha a bláta,
před zimou k zimě chvátá.
Listopad na strakaté kobyle jezdí.
Na začátku listopadu teplo se zimou se hádá.
Listopad někdy sněží a někdy jen tak listí leží.
Udeří-li zima brzy, hnedle jí to mrzí.
První sníh dlouho nepoleží. Listopadový sníh uléhá
v noci.
Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře
bude.
Listopadová mlha zhasíná slunce. Listopadové slunce
na zemi nevid í.

◊
◊
◊

Vystupuje-li v listopadu nebo v prosinci mnoho mlh za
sebou, roste sníh. (Brzy bude sněžit.)
Listopad stromy lúpí a často pobourané kupí.
Listopadový vítr slunce polyká. Listopadový vítr – bratr
zimy.

Po svátku Všech svatých 1. listopadu se vzpomíná na
zemřelé. Tento keltský zvyk převzala i křesťanská církev.
Druhého listopadu, na Dušičky, se zdobí hroby a zapalují
svíce. Věřilo se, že duše zemřelých vystupují z očistce, aby
si jednou v roce odpočinuly od muk. Peklo se pečivo –
bulky a kosti svatých, které se před kostelem ro zdávaly
chudým a žeb ráků m.
V Adventu, čtyřtýdenním příp ravném období před
Vánocemi, se uvil z chvojí adventní věnec se čtyřmi
svíčkami a postupně se každou adventní neděli jedna
zapalovala. Advent je obdobím ve znamení pokory a
očekávání příchodu Vykupitele – Mesiáše.
Vybral František Janeček

Legenda o sv. Martinovi

(1 1 . lis top ad u )
Svatý Martin se narodil ve 4. století, většinu svého
života prožil ve Francii. Na přán í otce se stal vojákem
v jízdním pluku. Vyp ráví se, že jednou v zimě projížděl na
bílém koni městskou branou a potkal chladem se třesoucího
žebráka. Martin neměl u sebe nic než svůj červený vojenský
plášť. Rozťal ho svým mečem na půl a jednu polovinu
žebrákovi daroval. Ro zdělil se s ním o teplo. Následující
noci měl vidění, v němž se mu zjevil Kristus s polovinou
jeho pláště. To bylo důvodem jeho odchodu od vojska. Přijal
křest svatý a žil životem skro mný m a zbožný m jako
poustevník. Přestože byl později zvolen biskupem v Tours,
svůj způsob života nezměnil a tím získal oblibu. Po smrti
byl prohlášen za svatého.
Jízdní vojáci (husaři, dragouni apod.) uctívali Mart ina
jako svého ochránce a svých koní. Později se stal patronem
také kovářů a dalších řemeslníků. Prostý lid ho považoval za
ochránce domácích zvířat, zejména hus.
Časově se příběh váže k podzimn ímu období, kdy
v přírodě ubývá světla a současně i vnějšího tepla. Dny jsou
stále kratší, t my přibývá a venku je s mutno. Smutný je
pohled na holé větve stromů, které se brzy změní ve sněhové
přeháňky. Příchod zimy lze očekávat každý m dnem.
V dohledné době jsou však Vánoce – doba, kdy se
v lidských srdcích hromad í láska a štědrost (vnitřní světlo a
teplo). Toto je sy mbolizováno v Martinově dobrém skutku.
Vybral František Janeček

Zasedání zastupitelstva nebo
čtenářský klub?
Nejsem pravidelný m účastníkem veřejných zasedání
zastupitelstva města, ale přesto se počítám mezi ty, které
zajímá dění ve městě a občas si čas na jednání zastupitelů
najde.
A snad i proto, že zasedání, o kterém je řeč, bylo
poslední v tomto složení pro dané volební období, jsem se
rozhodl využít příležitosti a vyrazil jsem ve čtvrtek 12.10.
2006 do „Hasičárny“. S vědo mím toho, že pro některé
účastníky bude toto zasedání minimálně pro další čtyři roky
poslední, jsem neočekával žádná zásadní ro zhodnutí, která
by současní zastupitelé učinili. I přesto byl program jednání
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poměrně bohatý. O to víc jsem byl nemile překvapen
s jaký m přístupem někteří zastupitelé dané zasedání pojali.
Téměř polovina příto mných zastupitelů se místo sledování
programu jednání totiž více či méně věnovala pročítání
posledního čísla Polického zpravodaje a z nich větší část
téměř po celý průběh zasedání. Jistě by mohl leckdo
z příto mných zastupitelů namítnout, že mu nedělá problém
pročítat si zmíněné periodiku m a přitom pozorně sledovat
průběh jednání. No nevím, jak v daném okamžiku pracovaly
obě hemisféry mozku těchto zastupitelů, aby byla udržena
jejich potřebná pozornost, jak pro zájmovou četbu tak i pro
probíraná témata, ale vím, že pro tu hrstku z řad přítomných
spoluobčanů, kteří zavítali na jednání zastupitelstva, to
musel být dost žalostný pohled. Když už nic, tak bych
považoval přinejmenším za slušnost a projev společenského
taktu více sledovat výklad starosty, který držel na tomto
zasedání téměř souvislý monolog, než mít neomaleně
zabořený
nos
do
Polického
zpravodaje.
Nelze
nepřipomenout, že p říprava podkladů pro jednání veřejného
zasedání zabere určitý čas, a že se na něm h lavně podílí
členové rady města ve spolupráci s odbornými útvary a
zaměstnanci městského úřadu. A ti by si určitě zasloužili
větší úctu k jejich práci od příto mných zastupitelů. Skoro se
nabízí otázka, proč někteří zastupitelé vůbec na jednání
přišli? Chtějme společně věřit tomu, že to nebylo pouze za
účelem seznámení se s obsahem posledního čísla
zpravodaje.
Ale zpět k jádru věci. Vím, že následující srovnání
trochu pokulhává, ale nedovedu si dost dobře představit, že
by si lidé v práci na poradách, či jiných pracovních
jednáních četli tisk. To by jim asi někdo brzy, jak se říká
„Ukázal dveře“. Pro většinu zastupitelů sice účast na
veřejném zasedání nikterak nesouvisí s jejich profesí ani
pracovním zařazen ím, ale není na škodu připomenout, že
jsou zvolenými zástupci spoluobčanů města, kteří jim dali
důvěru, aby vzali za své správu a rozvoj města. Jsem si
rovněž vědom, že práce zastupitelů není vymezena pouze
účastí na jednáních zastupitelstva při veřejném zasedání, že
mno zí z nich pracují v rů zných ko misích, kde se svou
činností podílejí na spoluutváření a rozvoji města Police a
proto je nelze hodnotit pouze podle toho, jak se chovají či
vystupují na veřejných zasedáních. Přesto by každý určitě
ocenil, kdyby jednání zastupitelů mělo důstojnější ráz.
Překvapilo mne, že n ikdo z členů rady nebo sám starosta
nepřipomenul p říto mný m proč a kde se právě nacházejí. Že
to skutečně není čtenářský klub, ale pracovní jednání
zvolených zástupců města. Nikdo z příto mných na zasedání
totiž nemohl nevidět až ostentativní projev nezájmu
některých přítomných zastupitelů o to, co je jim
prezentováno.
Při daném přístupu některých zvolených zastupitelů se
nelze div it, že účast veřejnosti na takových zasedáních je
zanedbatelná, někdy až mizivá. Bylo to jako být na špatném,
laciném filmu s tím rozd ílem, že tady se neplatí za vstupné,
takže vás to stojí pouze čas. Snad se bude nové složení
zastupitelů po právě skončených volbách prezentovat
v daleko lepším světle.
Svým příspěvkem, byť chápu, že nemůže být přijat jinak
než jako kritika, jsem se nechtěl nikterak dotknout práce
zastupitelů. Vždyť za uplynulé volební období je za nimi
vidět kus práce. Pouze jsem chtěl veřejně vyjádřit své pocity
z jednoho „nepodařeného“ zasedání zastupitelů města. A
jaké z toho plyne, mimo jiné, ponaučení : Polický zp ravodaj

a jiné zábavné tiskoviny rozdávat zastupitelům až po
skončeném jednání zastupitelstva.
Ing. Milan Pošmura

Vla s t i vě d né o ké nk o
Kostel sv. Václava v Machově
(Pokračování z minulého čísla)
V roce 1890 machovské Bratrstvo Panny Marie mat ky
dobré rady dalo do chrámu obraz Matky dobré rady za 72 zl.
Zarámování provedl Kajetán Pejskar, truhlář z Po lice.
V roce 1892 břevnovsko-broumovský opat ThDr. Bruno
Čtvrtečka zakoupil od sochaře Josefa Krejčíka z Prahy nový
Boží hrob za 482 zl. Instalaci v machovském kostele
provedl zdejší truhlář Augustin Hruška.
V to mtéž roce bylo presbyterium pokryto novým
šindelem a vystavěna nad ním d řevěná věžička, na jejíž špici
byla pozlacená koule a obraz sv.Václava. Tesařské práce
provedli tesaři Josef, Hynek a Jan Michlovi z Hlavňova.
Klemp ířské práce provedl klemp íř Jan Durdík z Police,
který v příštím roce 1893 pokryl kostel břid licí.
V roce 1893 byla zakoupena nová křížová cesta od firmy
Zambach & Müller z Vídně za 651 zl. 85 kr. Byla na ní
provedena sbírka ve farnosti a chybějících 153 zl. doplatil
sám opat ThDr. Bruno Čtvrtečka. Povolení k instalaci vydal
generál františkánů v Římě při schůzi rakouských opatů, kde
byl i opat břevnovsko-broumovský. Zavěšena byla před
poutí roku 1893, ale slavnostní svěcení bylo kvůli nemoci
světitele až 11.2.1894. Světil opat ThDr. Bruno Čtvrtečka za
asistence svého bratra P.Pia Čtvrtečky, inspektora panství
z Police, P.A mbro že Kozlera, faráře v Bezděkově,
P.Fu lgence Khunta, kaplana v Polici, místního faráře
P.Metoděje Laudína a P.Sigis munda Boušky, zdejšího
kaplana. Zúčastnily se všechny místní spolky, veteráni a
hasiči s hudbou. Po opatově kázání zazp íval sbor hymnus
„Ven i Creator Spiritus“ a proběhlo vlastní svěcení každého
obrazu zvlášť. Následoval obřad křížové cesty a sbor
zazpíval hy mny „Vexilla regis“ a „Stabat Mater“. Po
skončení obřadu ještě „Te Deum Laudamus“ a „Pange
linqua“. Na faře potom opat promluvil s veliteli všech
spolků, které obdaroval, přispěl na místní chudé a odjel
s doprovodem do Police.
V roce 1894 byla vystavěna v rohu hřbitova nová zděná
márnice s kapličkou nákladem 1200 zl. Kvů li to mu musela
být poražena velká, stará lípa a rozbořen kus hřbitovní zdi.
Místní kaplan a básník P.Sig ismund Bouška to připomíná ve
své básni „Padla lípa“. Kolář Josef Krba z Nízké Srbské
čp.44 zhotovil nové máry do této márn ice za 50 zl.
V to mtéž roce byl nákladem 400 zl. obnoven hlavní oltář
pražský m sochařem Josefem Krejčíkem. Na něm byl
umístěn nový oltářní obraz sv.Václava od malíře Viléma
Kandlera ze Štěpanova u Kladna za 525 zl. Vše bylo
posvěceno při pontifikální poutní mši sv. 28.9.1894 opatem
ThDr. Brunem Čtvrtečkou. Asistovali: inspektor panství
P.Pius Čtvrtečka, profesoři gymnasia v Broumově P.Isidor
Vondráček a P.Stanislav Chaloupka, katecheta z Brou mova
P.Aemilian Remeš, místní farář P.Metoděj Laudín a kaplan
P.Sigis mund Bouška. Kázal konventuál broumovského
kláštera a historik P.Laurentius Vintera.
Dne 24.4.1895 bylo ve zdejší farnosti biřmování a
kanonická generáln í vizitace královéhradeckého biskupa
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Eduarda Jana Nepo muka Brynycha. Obecní zastupitelstvo
z Nízké Srbské ho přijelo uvítat až na hranice farnosti a
s nimi 4 veteráni na koních. Ostatní veteráni a hudba je
očekávali u sochy sv.Václava. Zástupci Machova, obou
Lhot a Bělého odepřeli přivítání. Pod le machovské pamětní
knihy prý mladočeši mu přisuzovali proněmecké s mýšlení,
ale spíše to bylo pro jeho zamítavý postoj k suchodolskému
zjevení. V té době suchodolské události právě vrcholily a po
srážce poutníků s četnictvem 2.ledna t.r. ještě někteří
účastníci, včetně samotné vizionářky Kristiny Ringlové,
seděli ve vězení. Za těchto okolností byla od biskupa dost
velká odvaha přijet, tak říkajíc do „jámy lvové“. V Polici,
kam přijel biřmovat už 21.4.1895, se usneslo obecní
zastupitelstvo, že ho neuvítají, co ž byla na tehdejší dobu
dost velká drzost a nikdy v minulosti se něco podobného
nestalo. Nízkosrbečtí tedy prokázali notnou dávku loajality,
když b iskupa uvítali.
Biskup přijel v doprovodu kanovníka P. A loise Frýdka,
biskupského ceremonáře P. Antonína Hrubého (rodáka
z Velké Ledhuje), náchodského vikáře P. Jana Němečka,
broumovského kaplana ThDr. Alfonse Pohla (rodáka z Malé
Ledhuje) a polického kap lana P.Fulgence Khunta. Před
farou byli uvítáni machovským představeným Janem
Šrůtkem, který spolu s Norbertem Peterou nerespektovali
usnesení obecní rady a biskupa přišli p řiv ítat. Jménem
školáků byli přiv ítáni Annou Plnou z Nízké Srbské čp.43 a
jménem osadníků místním farářem P.Metodějem Laudínem.
Po oblečení do liturgických rouch byl biskup slavnostně
uveden do chrámu, kde sloužil slavnou mši sv., po které
provedl vizitaci kostela a sakristie. Pak následovala
katecheze dětí, kterou vedl společně s kaplanem
P.Sigis mundem Bouškou. Odpovědi dětí se mu líbily a byl
velmi spokojen. Následovalo biřmování dětí, žen a mužů,
kterých bylo celkem 605. Po uděleném požehnání odešel
biskup s doprovodem za hlaholu zvonů do fary, kde byl
slavnostní oběd, kterého se zúčastnili ještě opat ThDr.
Bruno Čtvrtečka, patronátní komisař a správce polického
panství Václav Stříbrný, nadlesní Josef John z Po lice a říd ící
školy v Machově Jan Berger.
K večeru pak biskup s doprovodem odjel do Po lice, kde
přenocoval, příští den biřmoval osadníky v Bezděkově a
další dny ještě v Hronově. Slavnosti bylo přítomno velmi
mnoho lidí i ze sousedního Kladska a svým milý m a
otcovským jednáním si získal mnoho přízn ivců, kteří měli
mo žnost se přesvědčit, že není všechno pravda, co o něm
píší noviny.
Během této slavnosti, kdy zvony byly neustále
v permanenci, došlo k zvětšení trhliny na prostředním zvonu
natolik, že musel být z věže sundán a odeslán na přelití do
vídeňského Nového Města (Wiener Neustadt) k firmě
Hilzer. Zvonům však se budeme věnovat samostatně, takže
více později.
Dne 21.7.1895 břevnovsko-broumovský opat ThDr.
Bruno Čtvrtečka světil prapor vojenských vysloužilců
v Machově, který si zakoupili v Praze za 270 zl.
V předvečer slavnosti byl uspořádán pochodňový průvod
s hudbou za protektorství řídícího Jana Bergera. V neděli v
5,00 hod byl budíček a nastalo vítání spolků a hostí. Přijely
spolky vysloužilců (veteránů) z Božanova, Německé
Čermné, Pasterkova, Náchoda, Police, Červeného Kostelce
a Svatoňovic s prapory a dvěma kapelami. Z vzácných
hostů, Karel Goll c.k. okresní hejt man z Broumova, Karel
Pacák c.k. okresní ko misař z Broumova, Vo jtěch Vydra

zástupce c.k. četnického velitelství v Polici, Jan Beneš
vedoucí oddělení finanční stráže a mnoho dalších.
Matkou praporu byla Františka Pellyová, man želka
Viléma Pellyho měšťana v Polici (továrníka ještě ne,
text ilku teprve stavěl). Kmot rami byly: Marie Jirků
z Bělého, Františka Klimešová z Nízké Srbské, Vincencie
Hubková z Machova, Anna Dostálová ze Lhoty, všechno
selky z velkých statků, Berta Smělá man želka sládka
pivovaru v Ledhuji. Bíle oděné družice přepásané
slovanskými šerpami vedly první družice Františka
Kricnarová z Nízké Srbské a Zdeňka Winterová z Machova.
Slavnost začala v 10 hod. příjezdem světitele
v doprovodu inspektora panství P.Pia Čtvrtečky. Na náměstí
u sochy Bolestné Panny Marie byl postaven polní oltář, kde
po uvítání Františkem Kociánem z Machova, pronesl opat
delší řeč o významu praporu. Následovalo svěcení praporu,
zatloukán í hřebů s hesly, přivěšení tří stuh - dvě darovala
mat ka praporu, jednu Berta Smělá a odevzdání praporu
praporečníku Benediktu Plnému. Byla sloužena polní mše
sv. a po ní bylo defilé všech zúčastněných před hosty
shromážděnými před farou. Po jejich odjezdu byl prapor
uložen ve spolkové místnosti u hostinského Josefa Kolisky
v Machově. Následoval společný oběd v hostinci Karla
Hejzlara, odpoledne koncert v zahradě hostince a večer
taneční zábava.
Dne 16.5.1896 byla posvěcena v kostele dřevěná socha
sv. Jana Nepomuckého zhotovená v c.k. řezbářské škole
v Grödenu sochařem Josefem Runggaldierem. Podstavec
zhotovil truhlář Kajetán Pejskar z Police.
Tentýž rok o pouti byla posvěcena socha sv. Václava od
téhož sochaře, kterou kostelu věnovala Kristina Kracíková
rozená Škopová. Obě tyto sochy jsou umístěny na pilířích
epištolní strany lodi kostela dodnes.
V roce 1896 vyšla z pera biskupa Eduarda Jana
Brynycha nová modlitební kniha a zpěvník „Oltář“pro
královéhradeckou diecézi a místní farář Metoděj Laudín
s varhaníkem Josefem Ko liskem a farníky, nacvičovali
v roce 1898 každou neděli písně z této pomůcky. Začátek
byl úspěšný, ale brzy nastalo reptání a tak se vše vrátilo ke
starým osvědčeným nápěvům i kdy ž konsistoř si přála něco
jiného. Kdyby to snad někomu něco připomínalo ze
současnosti, jedná se o podobnost čistě náhodnou. Lidé jsou
totiž po staletí stejně konzervativní a asi i stejně
nenapravitelní.
V roce 1899 nechal břevnovsko-broumovský opat
zhotovit novou kazatelnu a dva postranní oltáře sv.
Benedikta a Bolestné Panny Marie za 1235 zl. u firmy Petra
Buška & synové ze Sychrova u Turnova. S určitými
úpravami slouží dodnes.
V roce 1900 bylo v Římě vyhlášeno Milostivé léto a
bulou papeže Lva XIII. „Temporis quidem sacri“ dne
17.2.1901 bylo ro zšířeno na celý katolický svět. V Machově
bylo vyhlášeno 24.2.1901 a trvalo do 17.8.1901. V to mto
čase bylo mo žno získat plnomocné odpustky při splnění
určitých podmínek, které byly dost obtížné a ne každý měl
mo žnost je dodržet. Kro mě jiného denně 4x navštívit určený
kostel po dobu 15 dnů a zde se modlit na určený účel. Proto
byly ustanoveny 2 jubilejní p rocesí, jejichž absolvováním
byly podmínky získání plno mocných odpustků splněny.
První jubilejní procesí vyšlo z chrámu Páně v Machově
23.června 1901 odpoledne v obvyklém pořádku směrem
k Bezděkovu. Za křížkem šla veškerá školní mládež
s korouhvemi a školním praporem. Dozo r zajišťovali
machovští učitelé Josef Šulc a Karel Jirásek, Josef Tylš
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učitel v Bělý m a Jaro mír Žid učitel v Nízké Srbské. Za
dětmi šly panny v jejich ž středu nesl Josef Švejdar
panenskou krouhev, za nimi machovská hudba s kapelníkem
Vincencem Dostálem, zpěváci s řídícím učitelem a
regenschorim Josefem Ko liskem. Místní farář P.Metoděj
Laudín a kap lan P.Ro man Lelek vedli osadníky i věřící ze
sousedního Pruska v počtu asi 1000 lid í. Písně předříkával
Josef Hrubý z Nízké Srbské.
První zastavení bylo před statkem v Nízké Srbské čp.3,
kde vdova po rolníku Václavu Hubkovi nechala postavit
kříž nákladem 200 zl. Farář P.Metoděj Laudín ho posvětil a
po odpustkových modlitbách pokračovalo procesí
k Bezděkovu za zpěvu litanií. Bezděkovští farníci s farářem
Fulgencem Khuntem jim vyšli vstříc a doprovodili procesí
do kostela sv. Prokopa, kde byly zpívané litanie
s modlitbami. Po uděleném požehnání se procesí vydalo na
zpáteční cestu. Naproti ško le v Nízké Srbské u Klimešova
kříže bylo třet í zastavení. Poslední zastavení bylo na náměstí
u sochy Bolestné Panny Marie a po požehnání v chrámu
Páně byla jubilejní pobožnost skončena. Jak praví kronikář:
„Pořádek byl vzorný, pobožnost opravdová, na tvářích lidu
zářilo uspokojení. Průvod tento byl zajisté velkolepým
osvědčením víry v Boha za nynějšího protikatolického
agitování s heslem „Los von Rom“ (Pryč od Říma-pozn.JK).
Druhé jubilejn í procesí vyšlo 14.července 1901
odpoledne z kostela do Hubkova statku čp.16 v Machově a u
jejich kříže bylo 1. zastavení. Pokračovalo ke studánce
s křížovou cestou, kde bylo 2. zastavení, dále obecním
lesem ke Lhotě, branou a Kricnarovým statkem čp.15 ke
kříži u Turinských kde bylo 3.zastavení. Pokračováno
Zákopanicí ke kříži u hřbitova, kde bylo poslední zastavení.
Procesí končilo požehnáním v kostele. Chyběly děti
z Bělého a Nízké Srbské, které nepřišly.
V roce 1904 byl kostel nově omítnut a natřen šedomodře
nákladem 6000 K.
Dne 7.6.1906 vykonal generální vizitaci a udílel svátost
biřmování v Machově královéhradecký biskup Josef
Doubrava. Přijel v doprovodu kanovníka Jana Soukupa,
biskupského ceremonáře a sekretáře Josefa Huráně a
polických patronátních úředníků Josefa Vaň ka a nadlesního
Josefa Johna. Na začátku obce Nízká Srbská byla postavena
slavobrána, druhá pak mezi Šrůtkový m hostincem a školou.
Od této brány byly rozestavěni zastupitelé obcí se svými
starosty, Antonínem Benešem z Machova, Robertem Plný m
z Nízké Srbské, Josefem Wintrem z Bělého a Josefem
Dintrem ze Lhoty. Dále stály spolky veteránů, hasičské a
ochotnické, biřmovanci a školní děti ve špalíru po obou
stranách silnice. Před farou čekalo duchovenstvo, vikář P.
František Pecka z Náchoda, vikariátní sekretář P.Cyril
Kaněra, hronovský farář P.Josef Kalous, bezděkovský farář
P.Fu lgenc Khunt a místní farář P.Metoděj Laudín
s kaplanem P.Ro manem Lelkem. Po uvítání místním
farářem, machovským starostou Antonínem Benešem a
žákyní Martou Ko liskovou, dcerou řídícího, si nechal biskup
představit představenstva obcí, všech spolků a učitele. Po
převléknutí do liturgických oděvů odebral se v slavnostním
průvodu do chrámu Páně, kde sloužil slavnou mši sv. a měl
působivé kázání o křesťanské statečnosti. Po snídani na faře
udílel svátost biřmování 478 biřmovanců m. Po obřadech
odešel do školy, kde provedl vizitaci a zkoušel
z náboženství děti z Machova, Nízké Srbské a Bělého. Po
vizitaci farních matrik byl oběd, ke kterému se dostavil i
břevnovsko-broumovský opat ThDr. Bruno Čtvrtečka.
Odpoledne bylo ještě v kostele setkání biskupa s biřmovanci

a osadníky a po požehnání se biskup s machovskými
rozloučil. Na městečku se s ním ještě za školní děti rozloučil
žák František Thér z Nízké Srbské.
V roce 1907 byly pořízeny nové jesličky od firmy Petr
Bušek & synové ze Sychrova u Turnova nákladem 270 K.
V roce 1909 byl založen nový hřbitov pro farníky
přifařené kostelu sv.Václava v Machově. Hřbitov byl
obehnán zdí z pálených vyspárovaných cihel a v dolním
rohu přistavěna márnice. Uprostřed svatého pole je u místěn
pískovcový kříž s korpusem na pseudobarokním podstavci
s reliéfem Immaculaty zhotovený hořický mi sochaři
J.Hátlem a F.Vejsem na objednávku opata ThDr. Bruno
Čtvrtečky.
V roce 1910 přestalo pohřbívání na hřbitově kolem
kostela sv.Václava i když výjimky po zději ještě byly.
V roce 1911 dostala fara h ro mosvody.
Začíná světová válka a většina farníků musela narukovat
na různé fronty proti nepřátelům monarchie. Spousta se jich
už nikdy do rodné obce nevrátila. Každý z n ich však zde
zanechal své blízké, kteří n ikdy nezapomněli a po skončení
války, kdy byla jejich oběť značně devalvována, se cítili
nedoceněni a tak trochu podvedeni.
Válka však pokračovala, zbrojn ímu prů myslu se
nedostávalo surovin a tak byly zvony z machovského
kostela rekv írovány. Dne 15.11.1916 zvonily naposledy, pak
byly sundány a odvezeny ke zp racování na pláště střel.
Po I.světové válce v Československu vznikly silné
protirakouské a protikatolické nálady a tak 8.1.1920 byla
založena v Praze církev československá (českomoravská).
V machovské farnosti, díky činnosti kaplana P. Jindřicha
Hulínského OSB a dalších agitátorů, získala ohro mné
mno žství příznivců. Nahrála jim i činnost farské hospodyně
Gabriely Hrazán kové a prorakouské smýšlení faráře
Fulgenta Khunta a zejména jeho kap lana ThDr. Inocence
Kaulicha. Příslušníci nově založené církve československé
se rozhodli, že zaberou římskokatolický kostel sv.Václava a
faru s pozemky pro své potřeby. Nejprve došlo k násilnému
otevření kostela 29.4.1920 zámečníkem Benediktem Plný m,
kvůli třem svatebním párů m, které zde oddával odpadlý
kněz Jindřich Hu línský.
Situace pak rychle gradovala a 9.5.1920 byl kostel
násilím zabrán příslušníky církve československé, která
zpočátku používala název „Československá církev
evangelicko-bratrská v Machově“. S evangelíky a Českými
bratry však měla společného asi tolik, co Mistr Jan Hus
s husity. Při záboru kostela byla zraněna farní hospodyně
Marie Jirmanová z Machova. Pater Josef Svatoň, který zde
zastupoval nemocného faráře, byl přinucen nastoupit do
kocandy rolníka Antonína Plného z Machova čp.16 a
odvezen do kláštera v Polici. Slu žku Annu Vítovou, která
sloužila na faře, odvezl ro lník František Plný z Machova na
faru do Bezděkova.
Ve čtvrtek 13.5.1920 pak byl vyvezen do Po lice
rolníkem Antonínem Plným z Machova čp.16 i P.Vít Rýdl
OSB, kaplan broumovský, který sem byl poslán opatem na
výpomoc.
Tímto datem také skončila dlouhá řada
machovských kaplanů. Další u ž nebyl nikdy jmenován. Již
předtím 8.4.1920 odešla dobrovolně z fary hospodyně
P.Fu lgence Khunta, Gabriela Hrazánková, která dostala 24hodinové ultimatu m k opuštění Machova a tak z obavy o
svůj život se odstěhovala do Police k Matyldě Nebudové.
Gabriela Hrazán ková byla trnem v oku mnohým
machovským farníků m, protože se chovala velkopansky a
prakticky říd ila chod fary. Farář Khunt byl velký dobrák a
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nedokázal její zbytečný luxus o mezit. Nákupy se prováděly
u židovských obchodníků v Náchodě a fara tak nedala
vydělat místním živnostníků m. To všechno přispělo
k masivnímu odklonu obyvatelstva od římskokatolické
církve i kdy ž těch příčin bylo daleko více.
Pak nastaly 4 roky soudních sporů o kostel sv. Václava,
faru, farn í pozemky a zádušní les, které by vydaly na román
a které se pokusím ro zebrat později.
Dne 5.9.1924 z příkazu Okresní politické správy
v Brou mově za pomoci 19-ti členné četnické jednotky byl
kostel uzamčen, z fary byli vystěhováni dosavadní
nájemníci a byla zabrána pro potřeby říms kokatolické
církve. Dne 24.9.1924 byl kostel protokolárně předán
zástupci staršovstva církve československé za přítomnosti
vládního rady JUDr. Leinera, zástupcům církve
římsko katolické. Pak byl vyčištěn a 27.9.1924 P.Vítem
Rýdlem OSB rekonciliován. Další den 28.9.1924 se zde po
4 ½-leté přestávce konaly slavné poutní bohoslužby
v římsko katolickém obřadu. Poslední příslušník četnické
jednotky, která dohlížela na správný průběh předávání a
bezpečnost v obci opustil Machov 14.10.1924.
Spory však neskončily, pouze se přesunuly na „svaté
pole“ a pokračovaly ještě dalších 7 let. Ukázalo se, že i když
v Machově jsou 3 hřbitovy, je to stále málo. Jednotlivé
konfese se nedokázaly mezi sebou domluvit a jejich
nesnášenlivost šla až za hrob.
/Pokračování příště/.
Jiří Kohl

Za významnými rodáky Policka
Karel Petr (1914 – 1981)
Učitel Karel Petr patřil mezi významné osobnosti
hudebního života v Polici nad Metují. Narodil se v Suchém
Dole jako syn kováře, zemřel ve věku 66 let 5. ledna 1981.
Po celá desítiletí stál na předním místě hudebního života ve
městě. Roku 1939 založil Dětský pěvecký sbor, který
s přestávkami účinkoval po dlouhá léta. Byl též dirigentem
zpěváckého sboru „Hvězda“.
Z časopisu Broumovsko, červen 1947, vybírám jeho
vzpomínky „O polickém pěveckém dětském sboru“:
Myšlenka zalo žit dětský pěvecký sbor zrodila se již na
mých studiích v r.1937 v Praze, kde jako posluchači
Dvouleté pedagogické akademie měli js me dovoleno
navštěvovat rozhlas a být přítomn i školskému vysílání. Tam
mě chytil, jak se říká, dětský sbor za srdce. V těch chvílích
jsem se těšil u ž jen na to, až budu vyučovat „na své“ škole,
abych mohl vyzkoušet v praxi metody, získané na DAP, a
hlavně metody výchovy hudebně-pěvecké.
Moje touha se uskutečnila teprve v roce 1939 v prosinci,
kdy jsem nastoupil jako výpomocný učitel na měšťanské
škole v Polici nad Metují. Založil jsem sbory dva: prvý –
dětský, ve kterém zpívalo asi 40 dětí a druhý smíšený
z posluchačů jednoročního učebného kurzu, kde měli již
chlapci vy mutované mužské hlasy (tenor a bas). Nacvičeny
byly vánoční koledy a národní písně v tří až čtyřhlasé
úpravě.
První vystoupení dětského sboru bylo o vánoční besídce
v r. 1939, která se konala u Vacků. Po vánocích byl sbor
rozšířen o sto zpěváčků z obou měšťanských škol.
Nacvičovali js me národní písně a směsi národních písní pro
tříhlasý sbor a smyčcový orchestr. První provedení tohoto
programu a vystoupení sboru bylo v sokolovně na školní

besídce koncem školního roku 1940. Za čtrnáct dní po této
besídce zahajoval dětský sbor otevření divadla zazp íváním
národních písní, z nich ž jedna byla vysílána rozhlasem
z Prahy. Další vystoupení tohoto sboru bylo na vánoční
besídce v Kolárově divadle, kde js me zp ívali koledy
s průvodem s myčcového orchestru.
Po této besídce se 150 členný sbor připravuje na prvý
samostatný koncert v Polici nad Met., který se uskutečnil
v červnu 1941 (2 vystoupení). Zpívány byly národní písně a
dvě směsi národních písní s průvodem orchestru.
Tento uplynulý školní rok jsem vyučoval, bez dekretu,
za 500Kčs měsíčně odměny, jež mi vyplácela místní školní
rada. Ani po prázdninách mi nebyl doručen dekret
výpomocného učitele, ale učit jsem přesto nepřestal.
S novou chutí jsem nastoupil do práce. Sbor jsem ještě
zvětšil ze 150 zpěváčků na 250. Vedle tohoto sboru jsem
cvičil sbor šedesátičlenný, v němž zpívali nejvyspělejší
zpěváci. V únoru, když mi hrozilo totální nasazení (do
Německa), musel jsem školu opustit, ale sboru jsem zůstal
věren. Z Náchoda, kde jsem byl zaměstnán v Mautnerových
text iln ích závodech, dojížděl jsem každé úterý na zkoušku,
abych uskutečnil II. samostatný koncert. Při předposlední
zkoušce, která se konala ve škole, přišla zpráva o atentátu na
Heydricha. Věděli jsme všichni, co to znamená, jaké budou
následky a proto jsme se s koncertem defin itivně ro zloučili.
Jedině tím, že byl školní rok prodloužen do 15. července,
uskutečnil se i tento druhý samostatný koncert v červenci
1942. Tehdy náš dětský sbor měl snad největší úspěch
v Polici nad Metují.
Po tomto koncertě jsme se odmlčeli až do roku 1946.
Dětský sbor začal cvičit pan učitel Ticháček, který s ním
několikráte vystoupil při oslavách.
V roce 1946 zalo žil jsem dětský sbor v Broumově, kde
byl koncert v červnu 1946. Po svém opětném přeložen í do
Police n.-M. sestavil jsem sbor z žáků měšťanské školy
chlapecké i dívčí. Od listopadu 1946 se pilně cvičí každý
čtvrtek a sobotu, odpoledne.
Dne 19. b řezna 1947 vyhlásil Československý rozhlas
soutěž o nejlepší dětský sbor Čech. V této soutěži u místili
jsme se mezi čtyřmi nejlepšími sbory v Čechách. Dne 21.
května zpívali js me již se třemi ostatními vybranými sbory
v Československém ro zhlasu v Praze a pak v rámci akce
„Umění všem“ chodíme do obcí Policka a Brou movska se
svými koncerty, z nich ž dosud jsme absolvovali: dne 28.
května v Suchém Dolu, 1. června ve Žďáře, 17. a 18. června
v Polici n.M. a dne 24. června zazp íváme našim h raničářů m
v Brou mově.
Zástupci okresní rady osvětové a okresního školního
výboru sjednali nám i zájezd do polského Walbrzychu, který
v příštích týdnech hodláme uskutečnit a tak jako zástupci
nejmladší české generace navážeme styky s bratry Poláky.
Vyb ral Fran ti šek Jan eček

Předvánoční
(Poselství z roku 1696)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu
a vzpomeň, jaký mír může být v tichu.
Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
vycházej dobře se všemi lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně,
také oni mají svůj příběh.
Naslouchej ostatním, třeba
i omezeným a nevědomým.
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Vyhýbej se hlučným a svárlivým,
otravují ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými,
můžeš se stát domýšlivým nebo
malomyslným, neboť vždy se najdou
lidé větší i menší než Ty.
Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl,
jako ze svých plánů.
Udržuj zájem o vlastní životní cestu,
jakkoli skromnou, je to opravdové
bohatství v proměnlivém duchu.
Buď opatrný ve svých záležitostech,
protože svět je plný podvodu,
ale nenech se tím zaslepit.
Mnoho lidí zápasí o velké ideály
A všude je život plný hrdinství.
Buď sám sebou!
Zvlášť nepředstírej city a nestav se
cynicky k lásce, neboť tváří tvář
vší vyprahlosti a rozčarování
je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně, co Ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše,
co náleží mládí.
Rozvíjej sílu ducha,
aby Tě mohla chránit v nenadálém
neštěstí, a netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy,
samoty.
Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru, ne méně než
stromy a hvězdy, máš právo být zde.
Ač je Ti to jasné či ne, vesmír
se nepochybně rozvíjí tak, jak má,
žij přesto v pohodě s Bohem,
jakkoliv si to představuješ.
Ať jsou Tvé úkoly a usilování
v hlučném zmatku života jakékoliv,
udržuj pokoj ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti je to
krásný svět. Neumdlévej. Jdi za štěstím!
Ze Zemědělského kalendáře 2007
vybral František Janeček
Unie rodičů při ZŠ v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

ve dnech 24.11. - 25.11.2006 ve vestibulu základní školy
Program:

Přednáška: Ing. Miroslav HRABICA
autor knih o zdraví a lidském hledání a léčitel
 Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí
 Láska – cesta ke zdraví i k Bohu
 Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak
 Pohlazení pro duši
 Řeč srdce
 Dar zdraví Tobě

na téma
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MÍSTO KONÁNÍ:

DATUM A ČAS:

Kulturní dům

úterý 21. listopadu 2006
17:00 hodin
vstupné: 50,- Kč

SUCHÝ DŮL
(u Police nad Metují)

BLIŽ ŠÍ INF O: 606 641 721 m obil

INF ORM ACE Z DĚKANS TVÍ
Závěr liturgického roku
Letošní dosavadní teplý podzim byl p říjemný a nabízel
krásné toulky barevnou přírodou i možnost práce na
zahradách i jinde. Ovšem úvod měsíce listopadu přinesl
výraznou změnu - sníh a ochlazen í. Letos tedy přijel sv.
Martin na bílém koni o něco rychleji (řekněme jako velká
voda) a to se Všemi svatými, aby ke Vzpo mínce na věrné
zesnulé pokryl hroby bílou peřinou. Zima už tedy stojí na
prahu a tak rychle dodělat poslední venkovní práce a zalézt
za kamna. V církv i již nyní pro žíváme poslední týdny
liturg ického roku a za měsíc, tedy 3.prosince vstoupíme
dobou adventní do liturgického ro ku nového. Na počátku
měsíce listopadu jsme prožili Slavnost Všech svatých a poté
Vzpo mínku na zesnulé. V průběhu tohoto měsíce nás pak
čeká už jenom několik méně významných památek a svátků
a v jeho druhé polovině Slavnost Ježíše Krista Krále.
Se změnou na zimní čas byl jako obvykle pozměněn
pořad bohoslužeb - po celé zimn í období budou večerní
mše svaté od 17.00 hod. a úřední hodiny děkanského úřadu.
v úterý od 15.30 do16.30 hod., ve středu 9.30 - 10.30 hod. a
v pátek od 15.30 od 16.30 hod.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
00

00

• pátek 24.11. od 15 do 17 hod příjem a prodej věcí
00

00

• sobota 25.11. od 8 do 17 hod příjem a prodej věcí
výdej neprodaných věcí
Nevyzvednuté věci propadají ve prospěch bazaru

Na Vaší účast se těší

H

5. listopadu 11. listopadu 12. listopadu 13. listopadu 19. listopadu 23.listopadu -

výbor Unie rodičů橢
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31. neděle v mezidobí
Památka sv. Martina, biskupa
32. neděle v mezidobí
Památka sv. Anežky České
33. neděle v mezidobí
Slavnost sv. Klementa I., papeže a
mučedníka, h lavního patrona
královéhradecké diecéze

24
26. listopadu 30. listopadu 3. prosince 6. prosince 8. prosince -

neděle, Slavnost Ježíše Krista Krále
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. neděle adventní
Svátek sv. Miku láše, biskupa
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
10. prosince - 2. neděle adventní

Termíny sportovních
akcí SSK Pedro
Turnaj mistříčků - halový tenis mužů i žen
2. – 3. 12.2006 a 9. – 8. 12. 2006
Turnaj mistrů - halový tenis mužů
16. 12. 2006
O pohár starostky města - florbalový turnaj
12. – 14. 1. 2007

Jan Troutnar

Pronajmeme vybavený byt

3 + 1 - cca 70 m2 ,
včetně garáže a zahrádky v Suchém dole u
Police nad Metují,
k nastěhování od listopadu 2006.
Bližší informace:

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MěÚ Police nad Metují

pořádá 6. ročník florbalového turnaje

tel/zázn.: 491 542 982 nebo mobil: 724 935 550.
Zn.: jen seriózní nabídky, osobní jednání uvítáme.
otevřené mistrovství Polické křídové pánve určené všem
milovníkům děravého míčku bez rozdílu věku, pohlaví i
výkonnosti…
víkend 12. – 14. 1. 2007
skupiny a zápasy o pořadí
3 + 1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu neomezen
informace : veškeré informace obdrží přihlášená družstva
písemnou formou, dotazy na ssk.pedro@seznam.cz
vítěz získává věčně putovní pohár
novinka :
2 skupiny – Soutěžáci a Pro radost
už v přihlášce uveďte váš zájem hrát v hlavní sekci
Soutěžáci a mít tak šanci na zisk poháru, nebo v sekci
Pro radost, to je pro spolky, kterým nejde ani tak o
výhru jako o pohyb a radost nad každou dobrou akcí –
v této skupině máte možnost pokusit se zvítězit nad
sebou samými, nebo si užít pohodový den - vítěz této
skupiny získává putovní pohárek …!
startovné :
250,- / slovy dvěstěpadesát ! / korun za tým
přihlášky : do 31.12. 2006 - písemné a závazné, zaplacením
startovného máte účast jistou, počet týmů omezen
ssk.pedro@seznam.cz , P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954
Police n.M.

Truhlářství Milan Středa
Police nad Metují

termín :
systém :

Přijďte pobejt !!!

Zakázková výroba nábytku, kuchyně na míru, dveře, postele, dětské
pokoje, schodiště, kanceláře. Výroba od návrhu po kompletaci.

Petr Jansa
608 122819

Vážení zákazníci
a přátelé moravských vín.

Oznamujeme vám, že prodejna
„MORAVSKÁ VÍNA“
(vedle Starožitnictví Antik na náměstí)

byla přemístěna do Kostelní ulice čp.7
(proti Kadeřnictví).
Otevírací doba:
Po – Pá 8.30 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin
So – 8.00 – 11.00 hodin
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky našich i
zahraničních vín. Na Vaši návštěvu se těší
Petr Martinec a Pavel Kubín.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

T el.: 776 82490 9

www.truhlarstvi-streda.wz.cz

25

DETO XIK AČNÍ MET ODA
MARY S TAGGS DE TOX
Tato metoda představuje moderní, velice účinný a
jednoduchý způsob, jak zbavit buňky toxinů a uvést naše
energetická pole opět do rovnováhy. Prospívá všem, i těm,
kteří jsou zdrav í a dodržují zásady zdravé výživy.
Tato metoda skvěle doplňuje ostatní terapie.
1 procedura trvá 30minut.

Tuto metodu si můžete vyzkoušet
spolu s možností
KLASICKÝCH MASÁŽÍ , REFLEXNÍ
TERAPIE A ÁJURVÉDSKÉ MASÁŽE
u pí. Radky Kaufmanové
v budově bývalé ze mědělské školy
mob. 607 240 250

BROUMOVSKÉ STROJÍRNY HYNČICE, a.s.
CZ-549 83 Hynčice u Broumova
Broumovské strojírny Hynčice, a. s. Hynčice u Broumova
přijme do pracovního poměru zaměstnance těchto funkcí a profesí:

hlavní ekonom
- vzdělání VŠ, příp. US
- dokonalá znalost podvojného účetnictví
- vedení kolektivu v oblasti účetnictví a financování
- praxe minimálně 5 let

obsluha CNC strojů
- vzdělání US, příp. vyučení strojního zaměření

pomocná obsluha na dílně CNC strojů
- zájemce bude zaškolen

soustružník

POZOR
NEPŘEHLÉDNĚTE

- vyučení ve strojírenském oboru
Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Hynčice u Broumova
54983 Meziměstí 3, tel. 491 405 537

Půjčky bez prokazování příjmů
i na směnku
pro zaměstnance, podnikatele, důchodce,
ženy na mateřské, nezaměstnané.
LEASING automobilů od 0% akontace
bez dokládání příjmů.
Možnost spolupráce.
Kontakt na telefon 602 240 121

BROUMOVSKÉ STROJÍRNY HYNČICE, a.s.
CZ-549 83 Hynčice u Broumova
Broumovské strojírny Hynčice, a. s. Hynčice u Broumova

vyhlašuje výběrové řízení
na pozici:

vedoucího odboru řízení jakosti
Požadujeme:
§ vzdělání VŠ, příp. US
§ komunikativní znalost NJ
§ znalost práce na PC
§ schopnost týmové spolupráce
§ zodpovědnost, spolehlivost a flexibilita
§ alespoň základní znalost ISO 9001
§ orientace ve výkresové dokumentaci
§ praxe ve strojírenském oboru min. 5 let
Pracovní náplň:
§ řízení úseku technické kontroly
§ vedení systému ISO 9001
§ dohled nad dodržováním firemních systémů
§ komunikace se zákazníky v otázkách kvality
Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Hynčice u Broumova, 54 983
Meziměstí 3
Životopisy zasílejte na kontakt:
jana.dostalova@bsh-cz.com
tel.: 491405537
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KNIHKU PE CT VÍ M AR IE KO HLOV Á

VÁM PŘEDSTAVUJE
PŘEDVÁNOČNÍ AKCI
Kniha vydavatelství Albatros

„Staré řecké báje a pověsti „ Eduarda Petišky
Původní cena 265,- nyní akční cena 59,- !
Andělíček keramický 69,- /velikost 13,5 cm/
1+1 zdarma /různé barvy a provedení/
Andělíček keramický 24,- / velikost 7 cm/
+ taštička zdarma
Andělíček keramický 87,- /velikost 15 cm/
1+1 zdarma /různé barvy a provedení/
* *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *

****** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** ***

****** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **

Akce trvá do vyprodání zásob.

V období od 1.12. – 24.12.
ke každému nákupu nad 800,- Kč dárek zdarma.
Sháníte-li jakoukoliv knihu, pomůžeme Vám ji najít přímo v počítači na
prodejně. Knihy Vám objednáme a nebudete platit žádné poplatky ani
poštovné. Nebojte se informovat.
Dále nabízíme velký výběr vánočních papírů a dárkových tašek,
vánočních pohledů a gratulací –
největší výběr v Polici!
Přijďte si vybrat vánoční dárky k nám a budete spokojeni.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika
STÁLE VÝHODNÁ PRO VÁS
S novým
produktem povinného ručení
„URČEN PŘÍMO VÁM“
INFORMUJTE SE NA TELEFONU 724 224 960

Dále nabízíme :
-

SPOŘÍCÍ PROGRAM S GARANCÍ 3%
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
PŘIPOJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA A SRÁŽKA SE ZVĚŘÍ
PŘIPOJIŠTĚNÍ JÍZDNÍHO KOLA
ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
A DALŠÍ

TĚŠ ÍM E SE NA VÁS

PROFIREÁL a.s.

VYŘEŠÍ VAŠE PROBLÉMY
NABÍZÍME :
PŮ JČKY PRO ZAMĚSTN ANCE A DŮC HOD CE
10.000,- až 160.000,-Kč bez ručitele, neúčelové,
A PRO PODN IKA TELE I ŽIV NOSTNÍKY
od 30.000,- Kč výše i na O,-daňový základ

Obchodní zastoupení Broumov,Dlážděná 179 - tel.724 224 960
nebo dotazy na : u very@lspro.cz
Hledáme tak é nové spolupracovníky na HČ i V Č .
Práce v dobrém kolektivu s dobrými finančními výdělk y.
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Vám nabízí:
montáže televizních a rozhlasových antén; opravy
STA a TKR; dodávk y S TA na klíč - bytovk y,
penziony; opravy a montáže na rodi nné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZES ÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich přání

YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22, 547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ, ostatní
lahve koupím za nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění

A1, A, B, C, T, E, D

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:

28. listopad 2006
v 15.00 hod.

Kostelní 7
Datum:

30. listopad 2006
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz

Jindřich Sokol
Prode j a opra vy šic ích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výr oba a uto klíčů pro imobiliz ér
s pevný m i pl ovouc ím kó de m

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRO DE J ŠIC ÍCH ST ROJ Ů TO YOT A
5 LE T Z ÁRU KA
již od 3 .45 0,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990 ,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

Třída Osvobození 332 u nové silnice
Broumov- Velká Ves
Tel.Fax. 491523531 mob. 739054251

Autoservis a Prodej nových vozů
ŠKODA, SEAT
Prodej referenčních a zánovních vozů se slevou až
100.000,- Kč
Prodej vozů stažených z leasingu
Zveme Vás k prohlídce a předváděcí jízdě včetně nového vozu
Škoda Roomster – jen pohled nestačí

V oblasti servisu provádíme pravidelné servisní
prohlídky, opravy, diagnostiku, pneuservis a
přípravu a zajištění STK nejen vozů Škoda, Seat,
ale všech ostatních značek, včetně užitkových vozů.
Nově rozšiřujeme oblast služeb o opravy a dodávky
náhradních dílů elektrické výbavy vozů (startéry,
alternátory, čerpadla a různé elektromotory).

Kontrola funkce klimatizací, vyčištění a desinfekce
od plísní a nepříjemných zápachů.
Dodávky náhradních dílů na všechny typy vozů.
Odtahová služba NON-STOP
mob. 605565618

www.servissokol.kvalitne.cz

V olby do Sen átu P arlam entu ČR kon ané dn e 20.10. - 28.10.2006
Výsledky hlasování v Polici nad Metují
Číslo

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Navrh.
strana

Polit.
přísl.

Počty hlasů
1. kolo

2. kolo

% hlasů
1. kolo

2. kolo

33.53

1

Fejfar Petr Bc.

US-DEU

US-DEU

US-DEU

193

226

13.67

2

Zimová Dušica

NEZ

NEZ

NEZ

21

X

1.48

X

3

Knot Richard PhDr

Koal_ČR

NI(NEI)

NI(NEI)

4

X

0.28

X

4

Nývlt Karel Ing.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

BEZPP

121

X

8.57

X

5

Regner Jan

SNK ED

SNK ED

SNK ED

37

X

2.62

X

6

Uhlíř Jan Ing.

ČSSD

ČSSD

BEZPP

198

X

14.03

X

7

Rázl František

KSČM

KSČM

KSČM

114

X

8.07

X

8

Molík František

SZ

SZ

BEZPP

90

X

6.37

X

ODS

ODS

ODS

ČP

ČP

BEZPP

9
10

Pakosta Petr Ing.
Veselka Josef
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625
8

448
X

44.29
0.56

66.46
X
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Účast ve volbách do Zastupitelstva města Police nad Metují
a výsledky hlasování podle kandidátních listin
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

21

1

Okrsky
Počet

Zpr.

7

7

v%

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Vol.
účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

3 504

1 821

51.97

1 816

32 982

100.00

Hlasy
Kandidátní listina
abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
plat. hlasů

Počet
mandátů

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2 796

8.48

21

32 982.00

8.47

1

2

Komunistická str.Čech a Moravy

2 232

6.77

21

32 982.00

6.76

1

3

Česká str.sociálně demokrat.

5 240

15.89

21

32 982.00

15.88

3

4

SNK-Sdruž. pro rozvoj města

12 727

38.59

21

32 982.00

38.58

9

5

Občanská demokratická strana

9 987

30.28

21

32 982.00

30.28

7

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Kandidátní
listina

Poř.
číslo

Kandidát
Příjmení, jméno

Věk
Tituly

Navrh.
strana

1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2

Kašíková Věra

52

2 Komunistická str.Čech a Moravy

2

Seifert Jiří

59

KSČM

3 Česká str.sociálně demokrat.

5

Klusáčková Věra

56

3 Česká str.sociálně demokrat.

3

Dostál Zdeněk

3 Česká str.sociálně demokrat.

6

Plný Marek

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

1

Seidlmanová Ida

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

5

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

Polit.
přísl.

abs.

Pořadí

v%

631 22.56

1

KSČM

173

7.75

1

ČSSD

BEZPP

489

9.33

1

49

ČSSD

BEZPP

371

7.08

2

31

ČSSD

ČSSD

328

6.25

3

Mgr.

48

NK

BEZPP 1 132

8.89

1

Trnovský Jiří

Mgr.

38

NK

BEZPP

999

7.84

2

2

Vlček Jiří

Ing.

41

NK

BEZPP

770

6.05

3

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

9

Jansa Petr

44

NK

BEZPP

760

5.97

4

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

4

Plachtová Věra

45

NK

BEZPP

751

5.90

5

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

10

Schirlo Milan

40

NK

BEZPP

721

5.66

6

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

14

Daněk Pavel

42

NK

BEZPP

699

5.49

7

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

3

Seidl Vladimír

Ing.

39

NK

BEZPP

624

4.90

8

4 SNK-Sdruž. pro rozvoj města

6

Scholz Pavel

Ing.

43

NK

BEZPP

563

4.42

9

5 Občanská demokratická strana

5

Bořek Lubor

51

ODS

BEZPP

868

8.69

1

5 Občanská demokratická strana

1

Kadidlo Zdeněk

58

ODS

ODS

808

8.09

2

5 Občanská demokratická strana

9

Fulková Lenka

38

ODS

BEZPP

698

6.98

3

5 Občanská demokratická strana

3

Scholz Petr

43

ODS

ODS

651

6.51

4

5 Občanská demokratická strana

11

Kopecký Jaromír Mudr.

67

ODS

BEZPP

546

5.46

5

5 Občanská demokratická strana

7

Antl Jan

43

ODS

BEZPP

545

5.45

6

5 Občanská demokratická strana

2

Trnovská Monika Bc.

36

ODS

ODS

468

4.68

7
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Mgr.

KDU-ČSL BEZPP

Hlasy

